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INDLEDNING 
 

 

 

 

 

 

FORMÅL MED ÅRSHJUL OG MATERIALEPAKKEN KARRIERELÆRINGSFORLØB – 

ERFARINGSBASEREDE VEJLEDNINGSAKTIVITETER  

 
Denne materialepakke hænger sammen med årshjulet med alle vejledningsaktiviteterne i udskolingen. Dette er 
den samlede materialepakke, der findes på portalen Bedst Sammen. De enkelte karrierelæringsforløb i 
materialepakken, er også at finde på Meebook. Søg på de enkelte overskrifter. 
 
Årshjul og materialepakke er skabt som en del af Københavns Kommunes tre-årige indsats i udskolingen og 
overgangen til ungdomsuddannelse. Indsatsen skal styrke læreres og pædagogers viden om ungdoms-
uddannelser og kompetencer i uddannelsesparathedsprocessen i udskolingen. Desuden er formålet at 
elevernes viden og kompetencer udvikles og understøttes, så de ved afslutningen af grundskolen kan træffe 
egne valg på den baggrund. 
 
Uddannelsesambassadørerne på skoler og i fritidscentre skaber et bindeled mellem UU-vejlederne, skolen, 
lærerne og pædagogerne. Årshjulet og materialepakken som konkrete værktøjer - skabt i et fællesskab af 
lærere, vejledere og lærings-konsulenter - kan bidrage i samarbejdet mellem disse centrale personer, der alle 
medvirker i elevernes uddannelsesparathedsprocessen. Værktøjerne kan støtte lærere og pædagoger til at 
skabe sammenhæng og systematik i vejledningsaktiviteterne i uddannelsesparathedsprocessen. De findes alle 
her: https://bedstsammen.kk.dk/udskoling 
 
I årshjulet ses alle vejledningsaktiviteter i udskolingen og andre aktiviteter, der hænger sammen med 
vejledning. 
  
I denne samlede materialepakke findes værktøjer til karrierelæringsforløb til at støtte lærerne i udskoling så 
erhvervspraktik, introduktionskurser og forløbet ”8. klasse på EUD” ikke bliver løsrevne fra undervisningen, 
men derimod elementer der kan bruges i tværfagligt samspil, og på den måde bliver det elementer, der 
understøtter de forenklede fælles mål i uddannelsesparathedsprocessen. Det er vigtigt, at eleverne får 
mulighed for at reflektere over det, de har oplevet, for at de kan bruge det i deres proces frem mod 
uddannelsesvalget. 
 
 

OPBYGNING AF MATERIALEPAKKE 
Denne samlede materialepakke findes på portalen Bedst Sammen. De enkelte karrierelæringsforløb i 
materialepakken, er også at finde på Meebook. Søg på de enkelte overskrifter. 
 

https://bedstsammen.kk.dk/udskoling
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Materialepakken hænger sammen med årshjulet indeholdende alle vejledningsaktiviteterne i udskolingen. De 
tre vejledningsaktiviteter der findes værktøj til i denne materialepakke, er markeret med samme farve i både 
årshjul og materialepakke. 
 
Materialet er bygget op omkring tre vejledningsaktiviteter: 
 
 

 Karrierelæringsforløb: Erhvervspraktik - Erfaringsbaserede vejledningsaktiviteter (valgfrit for skolen) 

 Karrierelæringsforløb: Introduktionskurser - Erfaringsbaserede vejledningsaktiviteter (obligatorisk) 

Karrierelæringsforløb: 8. kl. på EUD - Erfaringsbaserede vejledningsaktiviteter (obligatorisk). 

 
I årshjulet omtales andre aktiviteter end de tre, der fremgår af denne materialepakke. Det er fx kollektiv 
vejledning, afklaringskurser, åben skole og erhvervsfortællinger. I denne materialepakke findes der ikke værktøj 
til disse aktiviteter.  
 
Kollektiv vejledning er for alle elever, og er en aktivitet som forestås af Ungdommens 
Uddannelsesvejledning/UU og den enkelte UU-vejleder på skolen. UU-vejlederen kontakter lærerne i forhold 
til samarbejde og indhold på de forskellige årgange i udskolingen. Aktiviteten foregår i løbet af året i 1-2 timer. 
 
Afklaringskurser i 9. klasse er for ikke-uddannelsesparat elever. Eleverne tilmeldes via deres UU-vejleder på 
skolen, og indsatsen er beskrevet i deres vejledningsplan. 
 
Åben skole er særskilte aktiviteter, der tilmeldes via Åben skole, Fagligt Center, BUF. 
 
Messen Copenhagen Skills og ’introdag med Skills aktivitet’ er en væsentlig del af vejledningsaktiviteterne for 
8. klasse. Du kan finde materiale på Copenhagen Skills egen hjemmeside http://copenhagenskills.dk./ 
Materialet bliver tilsendt skolerne.  
  
De tre vejledningsaktiviteter, som denne materialepakke indeholder, kan ses i nedenstående figur: 
 

Aktivitets oversigt  
8. klasse 

SO
M

M
E
R

F
E
R

IE
 

9. klasse 

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

Erhvervspraktik  
(valgfrit for skolerne)                                             

Introduktionskurser 
(obligatorisk)                                             

8. klasse på EUD  
(obligatorisk)                                             
 
 
Materialet har til hensigt at støtte lærerne i, at erhvervspraktik, introduktionskurser og ’8. klasse på EUD’ ikke 
ses som løsrevne aktiviteter fra undervisningen, men som aktiviteter, der foregår i sammenhæng med anden 
undervisning.  
 
Man kan som lærer blive mødt med den holdning fra eleverne, at introduktionskursus og  
’8. klasse på EUD’ ikke er relevant for alle. Her lægges op til, at man arbejder projektorienteret og helheds-
orienteret for at få elevernes kompetencer og udviklingsmuligheder i spil, så det drejer sig om mere end besøget 
på en ungdomsuddannelse. På den måde kan vejledningsaktiviteterne blive relevante for alle elever. 
 
Man kan ikke tvinge eleverne til at finde ud af, hvad de vil og få dem til at træffe valg derefter. Man kan i bedste 
fald give dem mulighed for at reflektere over, hvad der betyder noget og ikke betyder noget for dem. 
Derigennem at forholde sig til, hvordan et uddannelses- og arbejdsliv kunne se ud. 

 
 

http://copenhagenskills.dk./
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FAGRELEVANS OG KOMPETENCEMÅL 
Materialepakken er sammensat for at imødekomme nogle af de krav, der stilles i forbindelse med grundskolens 
fag, prøver samt vejledningsaktiviteter. Materialet er skabt med henblik på at leve op til en række 
kompetencemål i dansk, matematik og trinmålene i det timeløse fag `Uddannelse og job´, men kan med stor 
fordel også bruges til tværfaglige projekter og i andre fag. Materialet møder folkeskolens overordnede formål 
stk. 3. om, at folkeskolen ”skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og 
folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.” 
 
Materialet imødekommer Undervisningsministeriets fagformål indenfor: 

 

DANSK 
Fremme deres oplevelse og forståelse af litteratur og andre æstetiske tekster, fagtekster, sprog og 
kommunikation som kilder til udvikling af personlig og kulturel identitet. 
 

MATEMATIK 
Udvikle matematiske kompetencer og opnå færdigheder og viden, således at de kan begå sig hensigtsmæssigt i 
matematikrelaterede situationer i deres aktuelle og fremtidige daglig-, fritids-, uddannelses-, arbejds-, og 
samfundsliv. 
 

UDDANNELSE OG JOB 
Opnå kompetencer til at træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger, forståelse for 
betydningen af livslang læring samt alsidig viden om uddannelses- og erhvervsmuligheder. 

 
Stk. 2. Eleverne skal opnå viden og færdigheder, der kan forberede dem på uddannelses- og erhvervsvalg og 
forstå valget som en proces, der både inddrager den enkeltes ønsker og forudsætninger og de uddannelses- og 
erhvervsmæssige muligheder. Ved at inddrage det omgivende samfund skal eleverne få kendskab til levevilkår 
og livsformer samt indsigt i forhold og vilkår, der er knyttet til uddannelse, erhverv og arbejdsmarked i en global 
verden. 
 

Stk. 3. Emnet uddannelse og job skal udfordre eleverne på deres uddannelsesvalg og styrke deres 

uddannelsesparathed. Eleverne skal opnå et generelt samfundskendskab og forståelse for arbejdsmarkedet. 

Endvidere skal eleverne opnå viden om ungdomsuddannelserne, og om hvilke job og karrieremuligheder 

forskellige uddannelsesforløb kan føre til. 

 

OPBYGNING AF MATERIALET TIL VEJLEDNINGSAKTIVITER 
Denne samlede materialepakke findes på portalen Bedst Sammen. De enkelte karrierelæringsforløb i 
materialepakken, er også at finde på Meebook. Søg på de enkelte overskrifter. 
 
Materialepakken hænger sammen med årshjulet indeholdende alle vejledningsaktiviteterne i udskolingen. De 
tre vejledningsaktiviteter der findes værktøj til i denne materialepakke, er markeret med samme farve i både 
årshjul og materialepakke. 
 
Til hver vejledningsaktivitet i denne materialepakke er der et skema med forslag til uddannelses- og 
jobaktiviteter, der kan fungere som forberedelse (før), når vejledningsaktiviteten gennemføres (under) og som 
efterbehandling (efter). Forløbene er sat i skema ud fra følgende overskrifter: 
 

Delforløb Nøglespørgsmål Aktiviteter Organisering Hvad skal læres? 
Integrering i fag og forslag til 
koblinger 
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I forlængelse af forløbene, som ses i skemaerne findes et udvalgt materiale, der er tilpasset de tre 
vejledningsaktiviteter, der i sin helhed kan hentes på EMU Danmarks læringsportal http://www.emu.dk/ 
under ’Uddannelse og Job’. I skemaerne henvises til materialet som inspiration til, hvordan forløbene kan 
udvides, og hvordan der kan fokuseres yderligere på delelementer inden for aktiviteterne. 
  

http://www.emu.dk/
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KARRIERELÆRINGSFORLØB - ERFARINGSBASEREDE VEJLEDNINGSAKTIVITETER 

ERHVERVSPRAKTIK 

 

 
 
 
 
 
Skolerne kan vælge, at deres elever skal i erhvervspraktik, i 8. og/eller 9. klasse som led i at hjælpe dem med få 
flere perspektiver på deres overvejelser om uddannelse. Få overblikket over hvornår aktiviteterne ligger i 
årshjulet. 
 
I materialepakkens forløb omkring erhvervspraktik er udgangspunktet, at eleverne selv finder deres 
praktikplads. Planlægningen skal tage højde for, at eleverne skal have tid til at søge erhvervspraktikplads.   
 
 

PRAKTISK INFORMATION 
Eleverne skal udfylde en praktikseddel der findes på UU Københavns hjemmeside. Praktiksedlen skal skrives 
under af praktiksted, forældre, skole og elev.  
 
For elever som skal i praktik gælder nedenstående: 
 

• Elev/forældre skaffer selv praktikpladsen. 

• Skolen indsamler praktiksedlen. 

• Skolen indsender sedlen til UU København senest 14 dage inden praktikstart. 

 
Hjælp gerne eleverne med at blive realistiske i deres erhvervspraktikønske, både i forhold til den type opgaver 
eleven kan forvente, og om det er realistisk at finde en erhvervspraktikplads. 
 
Vær opmærksom på, at eleverne ikke må udføre aktivt arbejde i tidsrummet kl. 20.00 - 06.00 
 
Arbejdstiden følger arbejdspladsens - dog maksimalt 37 timer om ugen.  
 
Nogle erhvervspraktikpladser kræver arbejdstøj og sikkerhedssko. Hos UU København kan eleverne låne 
sikkerhedssko, men arbejdstøj må eleven selv sørge for. 
 
Se gerne UU Københavns hjemmeside for yderligere information samt praktikseddel: 
www.uu.kk.dk/erhvervspraktik-2  

  

http://www.uu.kk.dk/erhvervspraktik-2
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Forløb til erhvervspraktik 

Delforløb Nøglespørgsmål Aktiviteter Organisering Hvad skal læres Integrering i fag og forslag til koblinger 

FØR 

På kig efter job i byen. 

 

Tid 
Ca. 100 min. 

 

 

 
 

Hvilke job møder 
eleverne i nærmiljø-
et? 
 
 
 
 

 

Eleverne går tur i lokalområdet og 
registrerer de job og men-nesker 
i job, som de møder på vejen. De 
noterer typen af job samt hvad 
personen laver. Notaterne kan 
foretages på elevernes 
mobiltelefon. 
 
Eleverne undersøger de pågæld-
ende job på ug.dk., herunder 
mulige uddannelser, løn, arbejds-
tider, arbejdsopgaver m.m. 
 
Grupperne fremlægger for klas-
sen og skriver information om 
de forskellige job på post-it, der 
hænges i klassen til fælles 
inspiration. 

 
Grupper af 4-5 
elever i lokal-
området. 
(40 min.) 
 
 
 
 
Grupper af 4-5 
i klasselokalet. 
(30 min.) 
 
 
Gruppefrem-
læggelser. 
(30 min.) 
 

 
At blive opmærksom på job 
i nærområdet. 
 
 
 
 
 
 
Få viden om sammen-
hænge mellem uddannelse 
og job samt gøre sig over-
vejelser om løn, arbejds-
tider og arbejdsforhold 
m.m. 
 

 
Inden dette forløb kan ”Hvad ved eleverne 
allerede” (se side 9) benyttes. 
 
Se evt. ”Lokale job og jobkompasset på 
ug.dk”, (se side 10) ”Introduktion til ug.dk” 
(se side 11), ”ug.dk og jobdyst” (se side 12) for 
inspiration.  
 
Fra faget dansk kan forløbet kobles med 
vidensmålet ”eleven har viden om spørge-
teknikker og observationsmetoder”. 
 
Fra faget matematik kan kompetence-området 
”Statistik og Sandsynlighed” indgå. Der kan 
f.eks. foretages en vurdering af statistiske 
oplysninger om beskæftigelse, køn, løn, år på 
arbejdsmarkedet, hvordan ser arbejdsmarkedet 
ud nu og i fremtiden m.m. Eleven kan anvende 
tabeller og diagrammer til at præsentere 
resultaterne af optællinger. Se evt. 
”beskæftigelsesmuligheder” (se side 14) for 
inspiration. 
 
Efterfølgende kan eleverne skrive en dansk 
skriftlig fremstilling med overskriften ”Hvad 
har uddannelse og job haft af betydning for min 
familie?” 

  

http://www.ug.dk/
http://www.ug.dk/
http://www.ug.dk/
http://www.ug.dk/
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FØR 

At finde en erhvervs-
praktikplads 

 

Tid  
Ca. 2 x 45 min. 

 

Bilag  
1. Færdiggør sætningerne. 
 

2. Inspiration til under-
viser. 

 

3. Erhvervspraktik-
søgning. 
 

4. Forældrebank (ark til 
underviser, hjælp til at 
finde erhvervspraktik-
pladser) 

 
Hvordan 
finder jeg en 
relevant 
erhvervs-
praktikplads 
og hvad skal 
jeg lære af at 
være i 
erhvervs-
praktik? 
 

 
Hver elev udfylder et ark med 
sætninger, som eleven skal gøre 
færdige. (Bilag 1) 
 
Diskussion i klassen med ud-
gangspunkt i elevernes indivi-
duelt udfyldte ark. (Bilag 1) 
 
 
Eleverne går sammen og laver 
en plan for deres erhvervs-
praktiksøgning. (Bilag 3) 

 

 

 
Enkeltvis. 
 
 
 
I klassen. 
 
 
 
 
Grupper af 2-3. 

 
Eleverne skal reflektere over 
hvad de skal bruge erhvervs-
praktikperioden til. 
 
At blive opmærksom på at 
erhvervspraktikperioden har andre  
formål end at afprøve drømme-
jobbet. 
 
At strukturere erhvervspraktik-
søgningen. 
At tage kontakt til virksomheder. 
At bruge netværk. 

 
Kan kobles med ”Skriv jobansøgning” (se 
side 13). 
 
Fra faget dansk indgår kompetenceområdet  
”Fremstilling” og vidensmålet ”eleven har 
viden om spørgeteknikker og observations-
metoder”. 
 
Efterfølgende kan eleverne skrive en dansk 
skriftlig fremstilling med udgangspunkt i ”Mit 
drømmeliv”, hvor eleverne skal forholde sig til 
sammenhæng mellem uddannelse, job, 
arbejdstider, familieliv, bolig, fritid, løn. 

UNDER 

At være i erhvervspraktik. 

 

Tid  
15 min. 

 

Bilag  
5. Dagbog. 

 

  
Inden erhvervspraktikperioden 
introduceres eleverne til dag-
bogen, dagbogens formål og 
forventninger til, hvad eleverne 
skal fremlægge efter erhvervs-
praktikperioden. 
 
Eleverne udfylder dagbog 

 
I klassen. 
 
 
 
 
 
 
Enkeltvis. 

 
At eleverne er i stand til at ud-
fylde dagbogen på en menings-
fuld måde i forhold til neden-
stående læringsmål. 
 
 
 
At eleverne løbende reflekterer 
over, hvad de oplever og hvad de 
kan lære deraf. 

 
Se gerne ”Forberede spørgsmål til under 
praktikken” (se side 15) for inspiration til, 
hvordan eleverne selv kan lave skabelonen for 
deres dagbog. 
 
Fra faget dansk indgår kompetenceområdet 
”Fremstilling” og vidensmålet ”Eleven har 
viden om spørgeteknikker og observations-
metoder”. 
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EFTER 

Reflektere over erhvervs-
praktikperioden 

 

Tid 
Ca. 5 - 10 min. pr. elev 

 

Bilag 
6. Præsentation 

 
Hvad lærte jeg 
og de andre 
elever i 
erhvervsprak-
tikperioden? 

 
Hver elev udarbejder materiale 
til fremlæggelse i klassen. 
 
 
 
 
Fremlæggelserne kan foregå for 
mindre grupper eller for hele 
klassen. 
 

 
I klassen. 
 
 
 
 
 
I klassen. 

 
Reflektere over jobbets indhold, 
funktioner, uddannelsesmæssige 
forudsætninger for jobbet samt 
information om virksomhedens 
job og ydelser. 
 
At eleven reflekterer over hvor-
dan erhvervspraktikperioden kan 
kobles til egne overvejelser ift. 
uddannelse. 

 
Kan efterfølgende kobles med ”Essay – 
fremtidsdrømme” (se side 16).  
 
Fra faget dansk indgår kompetencemålet 
”Fremstilling”, hvor eleven skal kunne 
udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, 
tale, lyd og billede i en form, der passer til genre 
og situation. 
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FØR 

 

 
 

 HVAD VED ELEVERNE ALLEREDE?  
 (1 lektion) 

 

INDLEDNING 
Underviseren beder eleverne på skift nævne titler på job, som de kender, fx med spørgsmålet: ”Hvilke job 
kender I?”. Det kan være job, som forældre eller andre voksne i elevernes netværk har. Det kan også være 
titler på job, som eleverne på anden vis kender til.  

 

BEARBEJDNING  
Eleverne nævner hver især titler på en række job og skriver dem på tavlen. 

 

OPSAMLING  
Underviseren:  

• gennemgår tavlens indhold og kan ved de job, der ikke er umiddelbart kendte for alle eleverne, bede 
eleverne give deres bud på, hvad disse job kan omhandle.  

• beder eleverne nævne to job, der ligner hinanden. Der kan gives eksempler på, hvordan job kan ligne 
hinanden, fx fordi de begge foregår i en butik eller udendørs, eller har med køretøjer at gøre, eller at 
udøveren redder andre mennesker eller arbejder med dyr.  

 
Eleverne giver deres bud på job, der ligner hinanden, og fortæller, hvorfor de mener, at disse job har noget til 
fælles.  
 
Underviseren: 

• afrunder ved at spørge eleverne, om de ud fra sammenligninger af job er kommet i tanke om flere 
job, der skal skrives på tavlen, evt. job, der ligner de job, der allerede er nævnt.  

•  tilføjer disse job på tavlen.  

 

Kan udvides med efterfølgende ”Lokale job og jobkompasset på UG.DK”. 

  

Udvidet materiale fra EMU læringsportal 
 

http://www.ug.dk/
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 LOKALE JOB OG JOBKOMPASSET PÅ UG.DK  
 (3 lektioner) 
 
Eleverne skal med brug af Jobkompasset på ug.dk søge viden om de job, som blev fundet på turen gennem 
byen. Desuden bruges ug.dk til at undersøge, hvordan disse job knytter sig til erhvervsområder og 
brancheområder.  
 
Eleverne arbejder i grupper om disse opgaver og fremlægger efterfølgende resultaterne af deres søgning for 
klassen.  
  

INDLEDNING  
Underviseren:  

• har inden disse lektioner udskrevet Jobkompassets første side, hvor de 20 erhvervsområder er 
angivet. Denne side udskrives i et antal svarende til antallet af grupper, der fandt job i byen og som 
nu samarbejder i følgende aktivitet. 

• instruerer eleverne i, at de job, som blev fundet på turen gennem byen, skal placeres i tilhørende 
erhvervsområder. Dette sker ved, at de post-its eller papstykker, hvorpå disse jobs titler er skrevet, 
skal placeres på arket med Jobkompasset ved det erhvervsområde, som jobbet hører til. 

• viser herefter klassen den oversigt over arbejdsmarkedets brancher, som findes på ug.dk og giver 
eksempler på hvilke job, brancheområderne kan indeholde. Eksemplerne kan være job, som eleverne 
tidligere i forløbet har arbejdet med.  

• instruerer eleverne i, at de til fremlæggelsen skal skrive en liste med de job, de har fundet og ud fra 
oplysninger på ug.dk skrive hvilket brancheområde, jobbet hører til.  

 

BEARBEJDNING  
Eleverne: 

• samarbejder i grupperne om at placere de job, de fandt i byen, i de rette erhvervsområder på arket 
med Jobkompasset. Dette kan gøres ved, at post-its fæstnes på arket eller ved at papstykker limes på 
arket.  

• bruger undervejs Jobkompasset på ug.dk til at søge oplysninger om, hvilket erhvervsområde og 
hvilket brancheområde de enkelte job tilhører.  

• sætter deres udfyldte Jobkompas-ark med påsatte job i erhvervsområder på klassens væg.  

• udarbejder en liste med de pågældende job og skriver ved hvert job det brancheområde, som jobbet 
hører til.  

 

OPSAMLING  
Eleverne præsenterer gruppevis resultaterne af deres arbejde og deres udfyldte Jobkompas med angivelse af job 
i erhvervsområder samt listen over job med tilhørende brancheområder.  

  
Underviseren:  

• stiller undervejs uddybende spørgsmål med fokus på erhvervsområdernes og brancheområders 
kendetegn og på indholdet i de job, som eleverne har arbejdet med.  

• kan desuden spørge til ligheder og forskelle i de job, der tilhører samme erhvervsområde eller 
brancheområde.  

• kan endvidere bede eleverne overveje deres udbytte af søgning om job, både ud fra mødet med job i 
byen og med brug af internetbaseret information.  

 

http://www.ug.dk/
http://www.ug.dk/
http://www.ug.dk/
http://www.ug.dk/
http://www.ug.dk/
http://www.ug.dk/
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INTRODUKTION TIL UG.DK  
 (2 lektioner) 

 

INDLEDNING 
Underviseren:  

• viser på ug.dk hvordan, der kan søges oplysninger om specifikke og beslægtede job og deres indhold 
mm, samt nedenstående faciliteter, som eleverne kan bruge til undersøge, hvilke job der kan være 
relevante at afprøve i erhvervspraktik:  

’Mine jobforslag’, hvor eleverne svarer på en række spørgsmål, der relaterer sig til interesser og 
forudsætninger i forhold til job, og hvor hver elev herefter på egen jobliste kan se de job, der passer til 
elevens svar.  

’Jobkompasset’, hvor der bl.a. kan findes oplysninger om hvilke job, der er i de erhvervsområder, 
eleverne har interesse for.  

’Uddannelsesvælgeren’, hvor eleverne bl.a. kan se sammenhænge mellem interesser, ønske om 
ungdomsuddannelse og muligheder for job.  

Søgning af oplysninger om specifikke job, bl.a. om deres indhold og lignende job.  

• viser eleverne, hvordan der med søgning på internettet, fx via Krak.dk, kan findes oplysninger om 
virksomheder, deres geografiske placering, kontaktoplysninger, brancheforhold, ydelser og job.  

• beder eleverne, ud fra søgningen på ug.dk, egne overvejelser om valg af ungdomsuddannelse samt 
interesser og muligheder, at udvælge hver 4 job, som de ønsker at afprøve i erhvervspraktik.  

• beder desuden eleverne notere, hvorfor netop disse 4 job ønskes, og om eleven via søgning på 
internettet har fundet virksomheder, hvor disse job findes.  

 

BEARBEJDNING 
Eleverne:   

• arbejder individuelt med at søge oplysninger på ug.dk og med at overveje mulige job, som ønskes 
afprøvet i erhvervspraktik.  

• vælger hver 4 job, der kan være relevante og realistiske at afprøve i erhvervspraktik.  

• søger på internettet efter virksomheder, hvor det kunne være relevant at søge erhvervspraktik i et eller 
flere af de 4 job, eleven har ønske om at afprøve.  

• skriver ved hvert job en kort begrundelse for, at netop dette job foretrækkes og om der indenfor en 
rimelig geografisk radius er en eller flere virksomheder, hvor dette job findes.  

 

OPSAMLING  
Underviseren:   

• drøfter, ud fra eksempler på job, hvad elevernes motivation og begrundelser er for at ønske netop disse 
job, og hvad de forventer af erhvervspraktik.  

• skriver de job på tavlen, som eleverne har fundet frem til.  

• lægger op til, at eleverne drøfter deres udbytte af søgningen på ug.dk.  

• udarbejder en samlet liste over de job, eleverne har fundet frem til og formidler denne oversigt til 
elevernes forældre med en forespørgsel om, hvorvidt deres arbejdspladser eller netværk kan bistå med 
at tilbyde erhvervspraktik i et eller flere af de nævnte job.  

• sikrer efterfølgende, at eleverne inden lektion 8 har konkrete bud på virksomheder, hvor der er 
mulighed for, at søge erhvervspraktik i et eller flere af de job, eleverne ønsker, og om nødvendigt; at 
eleverne har alternative ønsker.  

 

http://www.ug.dk/
http://www.ug.dk/
http://www.ug.dk/
http://www.ug.dk/
http://www.ug.dk/
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UG.DK OG JOBDYST 

 (3 lektioner)  

 

INDLEDNING  
Underviseren:  

• gennemgår med udgangspunkt i ug.dk en række hovedtræk ved uddannelsessystemet.  

• viser på ug.dk eksempler på, hvordan forskellige uddannelser og uddannelsesveje kan føre til job. Disse 
eksempler kan tage afsæt i listen over job, som eleverne overvejer at søge erhvervspraktik i.  

• inddeler eleverne i grupper på 4-5 elever, som herefter skal forberede en job-dyst i klassen om job, 
uddannelser og veje til job.  

• instruerer eleverne i, hvad dysten omhandler; 

- gruppen skal vælge 5 job, hvortil de til hvert job skal forberede 10 udsagn, stikord eller 
bevægelser, som oplyser noget om jobbet.  

- gruppen skal dernæst i klassen give en oplysning om jobbet ad gangen, hvorefter de øvrige 
elever skal gætte det pågældende job. 

- jo færre oplysninger en elev skal bruge for at gætte jobbet jo flere points får denne for at gætte 
rigtigt, fx 10 point, hvis eleven gætter jobbet efter 1 oplysning, 9 hvis der bruges 2 oplysninger 
osv. 

- vinderen af dysten er den elev, som har fået flest point.  

• instruerer eleverne i, at de skal veksle mellem at vise noget om jobbene og de tilknyttede uddannelser 
og at der kan indgå følgende oplysninger i job-dysten, fx: 

- Hvad laver man i jobbet? (kan vises/demonstreres, eller der kan gives korte stikord herom)  

- Hvor arbejder man typisk henne? (ude/inde, private/offentlige virksomheder)  

- Hvilken branche/sektor hører jobbet ind under?  

- Hvilke uddannelsesveje findes til jobbet? (hvilken ungdomsuddannelse, videregående 
uddannelse osv.)  

- Hvor foregår uddannelsen? 
 

BEARBEJDNING  
Eleverne:  

• arbejder i grupper med at søge og finde oplysninger på ug.dk om bl.a. uddannelser og uddannelsesveje 
til de 5 job, som gruppen har valgt.  

• udarbejder i gruppen og på baggrund af disse oplysninger 10 udsagn, stikord eller ideer til bevægelser, 
der fortæller om jobbet og om tilknyttede uddannelser/uddannelsesveje.  

• giver gruppevis på skift deres udsagn, stikord eller bevægelse i klassen, hvorpå de øvrige elever ud fra 
færrest mulige oplysninger skal gætte det job, der oplyses om.  

 

OPSAMLING  
Underviseren:  

• foretager en optælling af points, der er afgivet og finder en vinder af dysten.  

• lægger op til drøftelse i klassen af elevernes udbytte af søgning på ug.dk om bl.a. uddannelsesveje til 
job, fx om der var oplysninger, som har indflydelse på, hvad eleverne forestiller sig om deres 
muligheder i uddannelse og job.  

Eleverne giver deres bud på, hvad den viden om bl.a. uddannelsesveje til job, de har fået i lektionernes 
aktiviteter, kan betyde for deres overvejelser om valg af uddannelse og job. 

http://www.ug.dk/
http://www.ug.dk/
http://www.ug.dk/
http://www.ug.dk/
http://www.ug.dk/
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SKRIV JOBANSØGNING 

 (1 lektion)  

 
I denne lektion udarbejder eleverne motiverede ansøgninger til den eller de virksomheder, hvor de ønsker 
erhvervspraktik. Herefter, når aftale om erhvervspraktik er truffet, forbereder eleverne sig på, hvad de bl.a. skal 
undersøge, når de er i virksomheden.  

 

INDLEDNING  
Underviseren: 

• sikrer forinden, at alle elever har et realistisk bud på virksomheder, hvor der er mulighed for 
erhvervspraktik i de job, eleverne har ønske om at afprøve.  

• gennemgår med afsæt i emu.dk, forskellige jobdatabaser og praktikpladsen.dk, hvad der kendetegner 
indholdet i en jobansøgning og viser eksempler på jobansøgninger. 

• viser ud fra fx arbejdsmarkedsbalancen.dk eksempler på en række stillingsopslag.  

• gennemgår på baggrund af de viste eksempler på jobansøgninger og stillingsopslag samt med 
inddragelse af elevernes tilkendegivelser og ideer, hvad der kan være indeholdt i en motiveret ansøgning 
om erhvervspraktik i en virksomhed.  

• udarbejder og kopierer til hver elev en skriftlig guide med ideer og inspiration til, hvad elevernes 
motiverede ansøgninger kan indeholde.  

  

BEARBEJDNING  
Eleverne arbejder individuelt og ud fra den guide, som er udarbejdet, med at skrive en motiveret ansøgning til 
den eller de virksomheder, hvor der er mulighed for, at eleven kan komme i erhvervspraktik. 

 

OPSAMLING  
Underviseren:  

• giver feedback til eleverne undervejs i deres skrivning af ansøgninger.  

• bistår eleverne med at fremsende de færdige ansøgninger.  

• planlægger resten af forløbet under hensyntagen til, at der skal være tid til, at virksomhederne kan svare 
på de fremsendte ansøgninger.  

• kan opfordre eleverne til at kontakte de virksomheder, som de har sendt ansøgninger til, for at høre 
nærmere, fx om ansøgningen er modtaget.  

 

  

http://praktikpladsen.dk
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 BESKÆFTIGELSESMULGHEDER I FORSKELLIGE JOB  
 (2 lektioner) 

 

INDLEDNING  
Underviseren:  

• har forinden til hver elev kopieret listen over de job, som klassens elever har ønsker om at afprøve i 
erhvervspraktik.  

• kan forinden kontakte lokale virksomheder, der er relevante i forhold til elevernes ønsker om job i 
erhvervspraktik, og indbyde repræsentanter derfra til at besøge klassen, fx med orientering om 
virksomhedernes ydelser, typer af job, muligheder for beskæftigelse og tips til søgning af lære- og 
praktikplads.  

• viser på arbejdsmarkedsbalancen.dk og i jobdatabaser, hvordan der kan søges oplysninger om aktuelle 
beskæftigelsesmuligheder i en række job, fx nogle af de job, som eleverne har interesse for.  

• viser på ug.dk, hvordan der kan søges oplysninger om arbejdssteder, stillingsbetegnelser og 
beskæftigelsesmuligheder i forskellige job.  

• inddeler klassen i grupper af 3 elever, som skal bistå hinanden med at søge oplysninger om de job, som 
de hver især har fundet frem til kan være relevante at afprøve i erhvervspraktik. Grupperne kan evt. 
sammensættes ud fra elevernes fælles interesse i de samme eller beslægtede job.  

 

BEARBEJDNING  
Eleverne:  

• arbejder i grupper med at bistå hinanden i søgningen af oplysninger om beskæftigelsesmuligheder, 
arbejdssteder og stillingsbetegnelser i de job, de ønsker erhvervspraktik i. Gruppen har dermed i alt 12 
job at undersøge.  

• noterer undervejs de oplysninger, som findes, og forbereder en kort orientering i klassen om 
beskæftigelsesmuligheder, mulige arbejdssteder samt stillingsbetegnelser i de job, de har søgt 
oplysninger om. 

• kan – hvis repræsentanter fra forskellige virksomheder kommer på besøg i klassen – i grupperne 
udarbejde spørgsmål, som bruges ved besøget, fx om beskæftigelsesmuligheder og muligheder for lære- 
og praktikplads.  

 

OPSAMLING  
Eleverne fremlægger gruppevis resultatet af deres søgning af oplysninger om de udvalgte jobs 
beskæftigelsesmuligheder, arbejdssteder og stillingsbetegnelser samt evt. deres udbytte af virksomhedernes 
besøg i klassen  
 
Underviseren lægger op til drøftelse i klassen af bl.a. beskæftigelsesmuligheders betydning for elevernes 
overvejelser om valg af uddannelse og job nu og fremover. 
  

http://www.ug.dk/
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FØR & UNDER 

 

 

 

 FORBEREDE SPØRGSMÅL TIL UNDER ERHVERVSPRAKTIKKEN 

 (1 lektion)  

 

INDLEDNING  
Underviseren: 

• sikrer forinden, at alle elever har fået svar på ansøgningerne, har fået aftaler på plads og at der er indgået 
skriftlige aftaler, hvormed eleverne er forsikrede.  

• instruerer eleverne i, at de - på baggrund af deres viden om det job, som de skal afprøve i 
erhvervspraktik, og ud fra de undersøgelser eleverne tidligere har foretaget om uddannelsesveje til job, 
og om virksomheden og jobbets indhold - i grupper skal udarbejde forslag til spørgsmål, som alle 
eleverne kan bruge i erhvervspraktikforløbet.  

• inddeler klassen i grupper af 3-4 elever, der skal samarbejde om forslag til disse spørgsmål.  

 

BEARBEJDNING  
Eleverne arbejder i grupper på 3-4 elever om udarbejdelse af forslag til spørgsmål, der kan findes svar på i løbet 
af erhvervspraktikforløbet.  

 

OPSAMLING  
Eleverne fremlægger gruppevis deres forslag til spørgsmål.  
 
Underviseren: 

• samler gruppernes forslag på tavlen.  

• lægger op til drøftelse og beslutning i klassen om, hvilke spørgsmål der bedst dækker de områder, som 
eleverne i fællesskab ønsker at vide mere om, fx om jobbets indhold, beskæftigelsesmuligheder, 
virksomhedens ydelser og hvilke uddannelsesmæssige og andre forudsætninger, jobbet kræver.  

• beder eleverne overveje, om der udover disse spørgsmål, er flere spørgsmål, som eleverne hver især 
har ønske om at få svar på i erhvervspraktikken, fx om forhold, som er specifikke for det job, eleven 
skal afprøve.  

• drøfter med klassen, hvordan der yderligere kan indsamles oplysninger i erhvervspraktikforløbet, fx 
med fotos og film, hvis virksomheden tillader det.  

• orienterer om, hvad der i øvrigt kan indgå i de fremlæggelser, som eleverne skal give efter 
erhvervspraktikforløbet. 

 

Eleverne skriver hver især de spørgsmål, der skal findes svar på i løbet af erhvervspraktikken; både de fælles 
spørgsmål, klassen har udarbejdet samt de spørgsmål, som eleven selv ønsker at få besvaret. 
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EFTER 

 

 

 
ESSAY - FREMTIDSDRØMME  

 (1 lektion) 
 

INDLEDNING  
Underviseren giver oplæg til et essay, hvor hver elev skal forestille sig og beskrive sit liv om 20 år. Oplægget 
kan fx indeholde følgende:  
 

• Hvor er du om 20 år?  

• Hvilket job har du?  

• Hvad er din arbejdsform?  

• Hvordan er din arbejdsdag og dit arbejdsliv? 

• Hvad har bragt dig til dette job?  

• Hvad indeholder dit øvrige liv, bl.a. familie, venner og fritid?  

• Hvilken uddannelse har du?  

• Har du skiftet job eller haft andre forandringer i dit karriereforløb?  

• Hvad er det vigtigste i dit arbejdsliv lige nu?  

• Hvilke værdier sætter du højest i dit liv lige nu; dit arbejdsliv og dit øvrige liv?  

 

BEARBEJDNING  
Eleverne skriver hver et essay ud fra underviserens oplæg. 

 

OPSAMLING  
Underviseren bruger elevernes essays til evaluering af forløbet og elevernes udbytte. 
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KARRIERELÆRINGSFORLØB - ERFARINGSBASEREDE VEJLEDNINGSAKTIVITETER 

INTRODUKTIONSKURSER 

 

 

 
Introduktionskurser i 8. klasse er vejlednings- og undervisningsforløb, der skal bidrage til, at den unge bliver 
afklaret til og motiveret for at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse. Kurserne er obligatoriske og har 
en varighed på fem dage. De afholdes klassevis med deltagelse af en af klassens lærere.  
Den første af de fem obligatoriske dage med introduktionskursus er ’introdag med Skills aktivitet’ og foregår 
én dag i efteråret. Forberedelse til denne dag varetages af Copenhagen Skills: http://copenhagenskills.dk./ 
 
De sidste fire dages introduktionskurser foregår i en bestemt uge i foråret som tildeles af UU København. Det 
er to dage på en gymnasial uddannelse og to dage på en erhvervsuddannelse. Før/under/efter-bearbejdning ses 
nedenfor. 
 
Se placeringen af introduktionskurser i årshjulet. 
 
 

PRAKTISK INFORMATION 
For introduktionskurser gælder nedenstående: 
 

• Kurserne er obligatoriske. 

• Kursernes varighed er fem dage i alt. 

• Kurserne foregår klassevis. 

• Kurserne afvikles med ledsagelse af en lærer. 

 

http://copenhagenskills.dk./
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Forløb til introduktionskurser 

Delforløb Nøglespørgsmål Aktiviteter Organisering Hvad skal læres Integrering i fag og forslag til koblinger 

FØR 

At afdækning og øge af 
elevernes viden om 
ungdomsuddannelser. 

 

Tid 
Ca. 90 min. 

 

Bilag 
7. Fokus- og undre-
spørgsmål. 

 

 
Hvilken ungdoms-
uddannelse kender 
I? 
 
 
Hvordan kan vi 
finde ud af om der 
findes andre? 
 

 

 
Brainstorm, forslagene skrives 
op på activ-board og gemmes/ 
deles/hænges op i klassen. 
(15 min.) 
 
Klassesamtale om hvor vi kan 
hente informationer.  
Eleverne deles op i grupper, der 
skal søge efter information om et 
givent uddannelsesområde. Se 
bilag 7. (15 min.) 
 
Eleverne søger informationer på 
ug.dk, uddannelsernes hjem-
mesider m.m. (30 min.) 
 
Eleverne fremlægger for hin-
anden. (30 min.) 

 
Fælles i klassen. 
 
 
 
 
Fælles i klassen. 
 
 
 
 
 
 
Grupper. 
 
 
 
Grupper. 

 
Elevernes egen viden skal 
frem som udgangspunktet 
for det videre forløb. 
 
 
Et overblik over ungdoms-
uddannelsessystemet. 
 

 
Se evt. ”ug.dk og jobkompasset” (se side 20) 
til inspiration. 
 
Kobles evt. med ”Ansat, selvstændig eller 
iværksætter”(se side 21) 
 
Kan kobles med kompetenceområdet kommu-
nikation i faget dansk, herunder f.eks. færdig-
hedsmålet ”Eleven kan argumentere og 
informere”. 

FØR 

Elevernes forestilling. 

 

Tid 
Minimum en dobbelt-
lektion. 
 

Bilag 
8. Storyline  

 
Hvordan forestiller I 
jer at uddannelses-
stedet ser ud? 
 
 
 
Hvordan er eleverne 
på en eller flere ung-
domsuddannelser? 
 

 
Eleverne arbejder med Story-
line og laver et konkret billede af, 
hvad de forestiller sig. 
Bygningens udseende, indret-
ning, farver, inventar m.m. 
 
Eleverne skal forholde sig til, 
hvordan de tror, at eleverne på 
ungdomsuddannelsen er. 
Udseende, livsstil, økonomi, 
fritid, familie, fremtidsdrømme.  
 
 
 

 
Grupper. 
 
 
 
 
 
Grupper / 
enkeltvis. 
 
 
 
 
 
 

 
Elevernes egne billeder skal 
konkretiseres, så det bliver 
tydeligt, hvad de forestiller 
sig. 
 
 
Hvilke værdier og fore-
stillinger lægger de i det at 
være elev på en ungdoms-
uddannelse?  
Svarer det til den virkelig-
hed de oplever, når de skal 
på besøg på stedet? 
 

 
Man kan koble forløbet med kompetence-
området kommunikation i dansk f.eks. fær-
digheds- og vidensmålet ”Eleven kan bruge 
kroppen som udtryk” og ”Eleven har viden om 
krop og identitet”. 
 
Man kan koble forløbet med kompetence-
området geometri og måling i matematik f.eks. 
ved at opstille det matematiske færdig-heds- og 
vidensmål ”Eleven kan fremstille præcise 
tegninger ud fra givne betingelser” og ”Eleven 
har viden om metoder til at fremstille præcise 
tegninger, herunder med digitale værktøjer”. 
 

http://www.ug.dk/
http://www.ug.dk/


 

MATERIALEPAKKE KARRIERELÆRINGSFORLØB – ERFARINGSBASEREDE VEJLEDNINGSAKTIVITETER     22 
             

Eleverne dramatiserer en karak-
ter eller skaber et visuelt udtryk 
som figur/tegning. 

Grupper / 
enkeltvis. 

UNDER 

Øge elevernes viden om 
den besøgte ungdoms-
uddannelse. 

 

Tid 

 

Bilag 
9. Hvad observerer du? 

 
Eleverne skal reflek- 
tere over deres for- 
forståelse og den 
virkelighed de møder 
på ungdomsuddan-
nelsen. 
 

 
Eleverne udfylder et observa-
tionsark. (Bilag 8) 
 
 
 
Eleverne tager en selfie. 

 
Grupper / 
enkeltvis. 
 
 
 
Enkeltvis 

 
At undersøge hypoteser i 
virkeligheden, at tage kon-
takt og interviewe, at be-
skrive og dokumentere. 
 
At diskutere begreber som 
"identitet" og "selv-
iscenesættelse". 
 

 
Såfremt der er mulighed for at interviewe 
personer på den uddannelsesinstitution man skal 
besøge, kan man søge inspiration i ”Forberede 
interview” (se side 22). 

EFTER 

Hvad oplevede elever-
ne på introduktions-
kurset? 

 

Tid 

 

Bilag 
10. Invitation til 
forældre 

 

 
Eleverne skal for-
midle deres oplevel-
ser til forældrene. 
 

 
Eleverne tilrettelægger og gen-
nemfører et temaforældremøde.  
 
Der kan være mange udtryks-
former: digitale billeder, rolle-
spil etc.  
 

 
Grupper / hele 
klassen skal 
arbejde sammen 
om den over-
ordnede plan-
lægning.  

 
At strukturere og fremlæg-
ge.  
At reflektere over forskelle 
og ligheder i deres fore-
stillinger om virkeligheden.  
At blive opmærksom på 
deres valg.  

 
Kan ske i forbindelse med et forældremøde eller 
en del af et forældrekursus i f.eks. UPV. 
 
Kan kobles med kompetenceområdet kom-
munikation i dansk, herunder færdigheds- og 
vidensmålet ”Eleven har viden om retoriske 
virkemidler, talehandlinger og positionering”. 
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FØR  

 
 

 

 UG.DK OG JOBKOMPASSET  

 (2 lektioner) 

 
Eleverne introduceres til Jobkompasset på ug.dk og indføres i, hvordan der kan findes oplysninger om 
erhvervsområder og tilknyttede job. Herefter udvælger og læser hver elev om et job i Jobkompasset og fortæller 
om dette job i klassen.  
 

INDLEDNING  
Underviseren:  

• viser eleverne Jobkompasset på Uddannelsesguiden ug.dk og introducerer eleverne for de 20 
erhvervsområder, som Jobkompasset angiver på første side.  

• viser med eksempler fra Jobkompasset, hvordan der kan klikkes på til et erhvervsområde, hvorefter 
Jobkompasset viser, hvilke job, der knytter sig til netop dette.  

• viser eleverne, hvordan der i Jobkompasset kan klikkes på et specifikt job, hvorefter der vises en kort 
tekst, som kort beskriver jobbets indhold.  

• introducerer eleverne til den efterfølgende opgave, hvor eleverne skal bruge Jobkompasset til at finde 
oplysninger om job og erhvervsområder.  

 

BEARBEJDNING  
Eleverne:  

• vælger hver især 3 erhvervsområder i Jobkompasset.  

• vælger til hvert af disse 3 erhvervsområder 3 forskellige job. Eleven har dermed i alt valgt 9 job.  

• læser om de 9 job i Jobkompassets korte tekster om job.   

• vælger et af de 9 job og læser igen grundigt den tekst, der beskriver jobbet.  

 

OPSAMLING  
Eleverne fortæller på skift i klassen om indholdet i de udvalgte job, ud fra de oplysninger, som de har læst i 
teksten på Jobkompasset.  

  

Udvidet materiale fra EMU læringsportal 
 

http://www.ug.dk/
http://www.ug.dk/
http://www.ug.dk/
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ANSAT, SELVSTÆNDIG ELLER IVÆRKSÆTTER 

(3 lektioner) 
 

INDLEDNING  
Underviseren udvælger på ug.dk forskellige interviews, hvor hhv. ansatte, selvstændige og iværksættere fortæller 
om deres arbejde og karriereforløb. Der kan suppleres med filmede interviews, som findes på internettet.  
 
Eleverne læser de udvalgte interviews og noterer hver mindst tre kendetegn ved hver af de tre arbejdsformer, 
som interviewene omhandler; ansat, selvstændig og iværksætter.  
 
Underviseren gennemgår sammen med klassen og med afsæt i de kendetegn, eleverne har fundet, hvad der kan 
karakterisere de tre arbejdsformer.  
 
Underviseren inddeler eleverne i grupper af 3-4 elever. Hver gruppe tildeles en af de tre arbejdsformer. 
 
 

BEARBEJDNING  
Eleverne: 

• undersøger i gruppen, hvad der især karakteriserer den arbejdsform, de har fået tildelt. Til 
undersøgelsen kan ug.dk bruges – fx til at finde flere eksempler på job i den pågældende arbejdsform 
samt oplysninger om løn, arbejdstid og uddannelse, som kan knytte sig til disse job.  

• drøfter i hver gruppe og noterer; 
Hvilke fordele og ulemper kan der være ved den pågældende arbejdsform? 
Hvad der kan kendetegne arbejdslivet i denne arbejdsform? 
Hvilke baggrunde kan man have for at vælge et job i denne arbejdsform? 

• vælger i gruppen en elev, som skal repræsentere gruppen og arbejdsformen i den efterfølgende 
paneldebat.  

 

OPSAMLING  
Underviseren:  

• bistår de elever, som skal deltage i paneldebat, med at vælge et job i den arbejdsform, som de har 
arbejdet med, og ud fra gruppens arbejde udarbejde deres oplæg til paneldebatten. Oplægget skal 
fokuserer på de fordele, som det valgte job indeholder.  

• instruerer de øvrige elever i, at de som publikum til debatten bl.a. skal stille opklarende og kritiske 
spørgsmål til panelet, fx om:  

- arbejdstid og løn  
- forholdet mellem arbejdsliv, fritid, familie- og privatliv  
- ansvar og forpligtelser i jobbet  
- fordele og ulemper ved jobbet  
- forudsætninger, som jobbet især kræver.  

 
Eleverne skal som hhv. paneldeltagere og publikum/spørgere diskutere fordele og ulemper i de job, som panelet 
repræsenterer. 
  
Underviseren afrunder debatten ved sammen med eleverne at opsamle de mest centrale synspunkter om fordele 
og ulemper ved de job, der har været drøftet. 
  

http://www.ug.dk/
http://www.ug.dk/
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 FØR & UNDER 

 

 

 

 

 FORBEREDE INTERVIEW 

 (1 lektion) 
 
Eleverne forbereder deres interviews af voksne om job. Klassen udformer i fællesskab en række spørgsmål, der 
skal indgå i interviewet og eleverne bistås med de praktiske overvejelser, der kan knytte sig til at interviewe.  
 

INDLEDNING  
Underviseren:  

• instruerer eleverne i næste aktivitet, hvor klassen i fællesskab skal udarbejde de spørgsmål, hver elev 
skal bruge i interviewet af en voksen om job. Denne voksne kan være fra elevens familie eller øvrige 
netværk.  

• medvirker til, at spørgsmålene har fokus på, hvad den voksnes job indeholder samt hvilken uddannelse 
og andre forudsætninger den voksne har i forhold til jobbet. Disse oplysninger skal bruges senere til 
yderligere opsøgning af informationer om uddannelsesveje til job.  

 

BEARBEJDNING  
Eleverne:  

• giver forslag til spørgsmål, som skal bruges i interviewet.  

• beslutter, hvilke spørgsmål der er bedst egnede til deres interview og finpudser disse spørgsmål i 
fællesskab.   

 

OPSAMLING 
Eleverne skriver hver især disse spørgsmål ned til brug i interviewet.  
 
Underviseren:  

• bistår eleverne med ideer til, hvilke voksne der kan kontaktes og orienterer desuden forældrene om 
interviewets indhold og formål.  

• beslutter sammen med eleverne, hvilken kontaktform, der er den mest hensigtsmæssige; et personligt 
møde eller telefonisk kontakt, og om interviewet lydoptages til senere bearbejdning.  
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EFTER 

 

 

 

 EFTERBEHANDLING AF INTERVIEW 

 (2 lektioner) 
 
Eleverne arbejder med de oplysninger, som deres interviews har givet. Oplysningerne bruges i et produkt, der 
i næste modul danner baggrund for elevernes fremlæggelse af den viden, de har om det pågældende job.  
 

INDLEDNING  
Underviseren:  

• beder eleverne hver især fortælle kort om deres interviews, så det sikres, at alle elever har de 
fornødne oplysninger at arbejde videre med.  

• instruerer eleverne i, at de skal bruge deres interviews og informationssøgningen om jobbet på ug.dk 
og i Jobkompasset i deres fremlæggelse for klassen.  

• opsummerer, hvad der skal fokuseres på i fremlæggelsen, bl.a. at der skal være svar på de spørgsmål, 
som klassen udformede i fællesskab, og at det skal fremgå, hvilke uddannelser, der kan føre til jobbet, 
samt hvilket erhvervsområde og brancheområde, jobbet tilhører.  

• kan opfordre til, at der i fremlæggelsen desuden er flere oplysninger, som eleverne kan finde på 
ug.dk, fx om jobbets primære opgaver, om arbejdssteder hvor jobbet udføres, om løn og beslægtede 
job.  

• gennemgår hvilke former for produkt, der kan anvendes til fremlæggelsen, fx en tekst, en folder med 
illustrationer eller fremlæggelse med brug af digitale værktøjer såsom power point, film eller lignende.  

 

BEARBEJDNING  
Eleverne:  

• arbejder individuelt med at bearbejde deres interviews og søge yderligere oplysninger på ug.dk om 
det job, de har interviewet om.  

• indleder arbejdet med det produkt, der skal bruges ved fremlæggelsen.  

 

OPSAMLING  
Underviseren samler op på, hvor langt eleverne er nået i deres arbejde og vurderer, om der skal afsættes mere 
tid. 
  

http://www.ug.dk/
http://www.ug.dk/
http://www.ug.dk/
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 FREMLÆGGELSE 

 (2 lektioner) 
 

INDLEDNING  
Underviseren indleder lektionerne med at repetere de temaer, der er i fokus, når eleverne skal fremlægge deres 
produkt og fortælle om de job, de har fundet.  
 

BEARBEJDNING  
Eleverne fremlægger på skift og ud fra deres produkt de oplysninger, de har indsamlet og bearbejdet om et 
job.  
 
Underviseren stiller undervejs uddybende spørgsmål og kan opfordre de øvrige elever i klassen til også at 
spørge om jobbet.  
 

OPSAMLING  
Underviseren: 

• beder afslutningsvis eleverne tilkendegive hver især, hvad deres udbytte har været - både af deres eget 
arbejde med et specifikt job og af de oplysninger, som de nu har fået om en række forskellige job.  

• kan spørge eleverne, om de ud fra den viden, de nu har om en række job, har fået særlig interesse for 
nogle af disse job og hvorfor.  
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KARRIERELÆRINGSFORLØB - ERFARINGSBASEREDE VEJLEDNINGSAKTIVITETER 

8. KLASSE PÅ EUD 
 

 

 

 

 

 
Alle elever i 8. klasse skal deltage i et to-ugers forløb, hvor undervisningen delvist flyttes fra folkeskolen til en 
erhvervsskole. I forløbet stifter elever og lærer bekendtskab med studiemiljøet på en ungdomsuddannelse og 
arbejder i projektform med nogle af folkeskolens fælles mål på en anvendelsespræget måde. 
 
Forløbet ”8. klasse på EUD” har det overordnede formål at skabe en opmærksomhed og viden om 
mulighederne med en erhvervsuddannelse. 
 
 

PRAKTISK INFORMATION 
Forløbene foregår enten på Niels Brock, Hotel- og Restaurantskolen, TEC - Technical Education Copenhagen, 
SOPU København eller på NEXT - Uddannelse København.  
 
Et undervisningsforløb strækker sig over to sammenhængende uger i løbet af 8. klasse. Et forløb foregår både 
på erhvervsskolen og på egen skole. En underviser på erhvervsskolen står for undervisningen med aktiv 
deltagelse fra den eller de lærere, der deltager i forløbet. De dage, hvor klassen er på egen folkeskole, undervises 
eleverne ud fra et oplæg fra erhvervsskolen. Dette aftales nærmere på forberedelsesdagen, hvor lærerens rolle 
m.m. også aftales. 
 
Materialet i denne pakke kan i et karrierelæringsperspektiv forberede eleverne på besøget, og bruges som 
supplement til forløbet fra EUD. Materialet her - før 8. klasse på EUD - kan også kobles til andre 
vejledningsaktiviteter. 
 
Forberedelsesmateriale til det konkrete forløb på erhvervsskolen modtager lærerne på forberedelsesmødet, der 
afholdes ca. 1 måned før forløbet starter. 
 
Se vejledningen til lærere vedr. ’8. klasse på EUD’ på Bedst Sammen. Se desuden placering af ’8. klasse på EUD’ 
i årshjulet, der også findes på Bedst Sammen. 
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Forløb til 8. klasse på EUD 

  

Delforløb Nøglespørgsmål Aktiviteter Organisering Hvad skal læres Integrering i fag og forslag til koblinger 

FØR 

Arbejde med iden-
titet og uddannelse. 

 

Tid 
120 min. 

 

Bilag 
11. Hvem er jeg? 
12. Hvilke lærings-
kompetencer har 
jeg? 
13. Billedcollager. 

 
Hvad har vi til fælles 
og hvad gør os 
forskellige? 
 
 
Har de en fælles 
identitet som køn, 
som gruppe, som 
dansker etc.?  
Er collagen et ud-
tryk for deres iden-
titet eller en fore-
stilling fra tidligere 
oplevelser. 

 
Læreren starter forløbet med en 
fælles brainstorm i klassen over 
begreberne ”identitet” og 
”læring.” 
 
Eleverne laver en mindmap 
over hvem de er og hvilke 
læringskompetencer de har. 
 
Eleverne laver en billedcollage, 
der fortæller noget om dem 
selv, ud fra identitet og læring. 
 
I klassen vises eventuelt TV2´s 
reklamefilm ”Alt det vi deler" 
på YouTube: 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=B3_52CULpJg 
 
Læreren samler op på arbejdet 
med collagerne og tydeliggør 
sammen med eleverne forskelle 
og sammenhænge mellem elev-
ernes identitet og deres lærings-
kompetencer 
 
Opsamlingen synliggøres i 
rummet. 
 

 
I klassen.  
(40 min.) 
 
 
 
Grupper. 
(30 min.) 
 
 
Grupper. 
(30 min.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
I klassen.  
 

 
Eleverne skal blive opmærk-
somme på, hvem de er og 
nysgerrige på egne og andres 
læringskompetencer. 
 
 
 
 
 
Eleverne skal få viden om, 
hvordan billeder kan fortælle 
noget om en selv. 
 
 
 
 
 
 
 
Eleverne skal reflektere over 
sammenhæng mellem identitet 
og egen læring. 
 

At reflektere over egne mulig-
heder. 
At udfordre egne valg. 
At bruge den nye viden til at 
forestille sig sin egen fremtid. 

 
Kan kobles med ”Elevernes opfattelse af job” 
(se side 28) og ”Byt jobkort” (Se side 29) 
Kan kobles med kompetenceområdet ”Frem-
stilling” i dansk: ”Eleven kan udtrykke sig 
forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og 
billede i en form der passer til genren og 
situation” samt færdigheds- og vidensmålet 
”Eleven kan fremstille større multimodale pro-
duktioner” og ”Eleven har viden om virke-midler, 
grafisk design og efterproduktion.” 
 

https://www.youtube.com/watch?v=B3_52CULpJg
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UNDER 

At være på en ung-
domsuddannelse 

 

Tid 
4 dage 

 

Bilag 
14. Karriereplanlæg-
ning 

 

 

 
 
Inden besøget introduceres 
eleverne til formål og for-
ventninger til hvad de skal 
fremlægge efter besøget. 
 
Eleverne noterer deres reflek-
sioner, fx logbog på elevintra. 
 

 
I klassen. 

 
At eleverne er i stand til at 
dokumentere.  
 
 
 
At eleverne løbende kan ind-
samle data og reflekterer over, 
hvad de oplever og hvad de kan 
lære deraf. 

 
Fra faget dansk indgår kompetenceområdet 
”Fremstilling” og vidensmålet: ”Eleven har viden 
om spørgeteknikker og observations-metoder”. 
 

EFTER 

Reflektere over 
besøget 

 

Tid 
Ca. 5-10 min. pr 
elev 

 

Bilag 
15. Stop-motion og 
Timelapse 

 
Hvad lærte jeg og de 
andre elever under 
besøget? 

 
Læreren uddeler manual til 
filmen og viser en intro-duktion 
fra  
http://www.emu.dk/modul/h
vad-er-stop-motion-og-
timelapse 
 
Grupperne udarbejder en stop 
motion produktion. Filmen 
vises i klassen og eventuelt til et 
temaforældremøde eller til en 
skolesamling. 

 
Grupper. 

 
Eleven reflekterer over, hvor-
dan besøget kan kobles til egne 
overvejelser ift. uddannelse. 

 
Kan kobles med kompetenceområdet ”Frem-
stilling” i dansk: ”Eleven kan udtrykke sig 
forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og 
billede i en form der passer til genren og 
situation” samt færdigheds- og vidensmålet 
”Eleven kan fremstille større multimodale pro-
duktioner” og ”Eleven har viden om virke-midler, 
grafisk design og efterproduktion.”  
 
Efterfølgende kan eleverne lave en stop-motion 
film, hvor de skal forestille sig og beskrive deres 
liv om 20 år 

http://www.emu.dk/modul/hvad-er-stop-motion-og-timelapse
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 FØR 

 

 

 

 ELEVERNES OPFATTELSE AF JOB 

 (2 lektioner) 
 

INDLEDNING  
Underviseren:  

• har forinden fremstillet jobkort med titler på 100 forskellige job (bilag 19). Kortene placeres på et bord 
i klassen.  

• har forinden kopieret et skema til hver gruppe (bilag 19), som eleverne skal bruge til kategorisering af 
job. 

• inddeler eleverne i grupper af 3-4 elever og instruerer eleverne i følgende: 

 -    hver gruppe skal vælge 10 job fra bordet med jobkort. 

 - gruppen skal herefter placere disse job i skemaet ud fra gruppens opfattelser af disse jobs 
  lønniveau og prestige. Eleverne skal desuden tilkendegive, om de opfatter disse som  
  kvinde- eller mandejob. 

instruerer med brug af eksempler på job og med inddragelse af elevernes umiddelbare opfattelser af de nævnte 
job, hvordan disse job kan kategoriseres i forhold til løn, prestige og køn.  

 

BEARBEJDNING  
Eleverne arbejder i grupper om følgende; vælger 10 job fra jobkortene, som de kategoriserer og sætter ind på 
det udleverede skema.  
 

OPSAMLING  
Eleverne fremlægger og begrunder gruppevis, hvordan de har kategoriseret de valgte 10 job i skemaet.  
 
Underviseren: 

• lægger undervejs i fremlæggelsen op til diskussion i klassen af de forskelle og ligheder, som viser sig i 
elevernes kategoriseringer, fx med spørgsmål som: 

 - Hvorfor opfattes prestigen i job forskelligt?  

 - Hvad er afgørende for, om et job har høj eller lav prestige?  

 - Hvorfor opfattes visse job som særligt egnede til kvinder/mænd?  

 - Hvorfra har man sine opfattelser af job og deres løn og prestige?  

 - Hvorfra har man sine opfattelser af, at der er mandejob og kvindejob? 

 
  

Udvidet materiale fra EMU læringsportal 
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 BYT JOBKORT 
 (1 lektion) 
 

INDLEDNING  
Underviseren:  

• viser eleverne, hvordan der på ug.dk kan søges oplysninger om job, bl.a. om løn, arbejdsopgaver og 
fremtidsmuligheder.  

• instruerer eleverne i, hvad disse oplysninger skal bruges til i den nedenfor beskrevne bytte-job-
opgave.  

• Eleverne vælger hver et jobkort.  

  

BEARBEJDNING  
Eleverne:  

• foretager hver især på ug.dk en søgning af oplysninger om det valgte job; om jobbets indhold, løn og 
fremtidsmuligheder.  

• går dernæst rundt i klassen med hver deres jobkort og udser sig et jobkort, som vises af en af de andre 
elever. Disse to elever danner herefter et par, der udveksler oplysninger om deres job ud fra den 
søgning, de har foretaget på ug.dk, og de bytter dernæst jobkort.  

• går herefter igen rundt i klassen med hver deres nye jobkort og udser sig et jobkort, som vælges af en 
af de andre elever; disse to elever udveksler oplysninger, bytter jobkort osv.  

 

OPSAMLING  
Underviseren:  

• skriver på tavlen de job, som eleverne har udvekslet oplysninger med hinanden om.  

• gennemgår med eleverne, hvad der til hvert af disse job er udvekslet oplysninger om.  

• drøfter med eleverne, hvad oplysningerne har betydet for elevernes opfattelser af disse job; indhold, 
prestige, løn mv.  

  

http://www.ug.dk/
http://www.ug.dk/
http://www.ug.dk/
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AFSLUTNING 

 

 

 

 

 

 
Har du spørgsmål, feedback eller forslag til forbedringer, vil vi meget gerne høre fra jer. Sig det til jeres 
uddannelsesambassadør eller skriv til forloebeud@buf.kk.dk 
Vi vil løbende se på ønskerne til revideringer. 

mailto:forloebeud@buf.kk.dk
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BILAG 
 

 

BILAG TIL ERHVERVSPRAKTIK 
  

 Bilag 1 - Færdiggør sætningerne 

 Bilag 2 - Inspiration til underviser 

 Bilag 3 - Erhvervsraktiksøgning 

 Bilag 4 - Forældrebank 

 Bilag 5 - Dagbog 

 Bilag 6 - Præsentation  

 

BILAG TIL INTRODUKTIONSKURSER 

 
 Bilag  7 - Fokus- og undrespørgsmål 

 Bilag  8 - Storyline  

 Bilag  9 - Hvad observerer du 

 Bilag 10 - Temaforældremøde 

 

 

BILAG TIL 8. KLASSE PÅ EUD 

 

   Bilag 11 - Hvem er jeg 

   Bilag 12 - Hvilke læringskompetencer har jeg? 

   Bilag 13 - Billedecollager 

   Bilag 14 - Karriereplanlægning 

   Bilag 15 - Stop-motion og Timelapse 

   Bilag 16 - Virksomhedsdag for eleverne 

   Bilag 17 - Relationsmodellen 

   Bilag 18 - Skab læring  

   Bilag 19 - Jobkort 

 



 

 
 

 

I mit fremtidige job er det især vigtigt for mig, at…  
 
 
Hvis der ikke er andre af samme køn som mig på en arbejdsplads, er….  
 
 
For mig betyder prestige i et job, at…  
 
 
I mit kommende arbejdsliv er det især vigtigt for mig, at….  
 
 
Når jeg skal vælge erhvervspraktiksted, er det vigtigt for mig, at….  
 
 
Hvis jeg får en erhvervspraktikplads, hvor jeg skal sidde på kontor hele dagen, så vil det være… 
 
 
Hvis jeg får en erhvervspraktikplads, hvor jeg skal arbejde uden for, vil det være… 
 
 
Der er flere ting, der kan påvirke mit valg af erhvervspraktiksted, blandt andet… 

 
 
Før jeg søger et erhvervspraktiksted, vil jeg undersøge… 
  

FÆRDIGGØR SÆTNINGERNE 



 

 
 

 

INSPIRATION TIL UNDERVISER 
 
Udgangspunktet for klassens diskussion, er de sætninger, som eleverne individuelt har færdiggjort. 
 
  

1. I mit kommende arbejdsliv er det især vigtigt for mig, at….  
 

Mulige diskussioner: job med skæve arbejdstider, sammenhæng ml. indtægt/antal 
arbejdstimer/familieliv/bolig/ferier m.m., job med fysisk/psykisk hårdt arbejdsmiljø. 

 

 
2. Hvis der ikke er andre af samme køn som mig på en arbejdsplads, er….  

 

Forestillinger om køn… 

 

 
3. For mig betyder prestige i et job, at…  

 

Penge, indflydelse, faglig ekspertise, at være kendt i medierne… 

 

 
4. Når jeg skal vælge erhvervspraktiksted, er det vigtigt for mig, at….  

 
 

5. Hvis jeg får en erhvervspraktikplads, hvor jeg skal sidde på kontor hele dagen, så vil det 

være… 

 

 

6. Hvis jeg får en erhvervspraktikplads, hvor jeg skal arbejde uden for, vil det være… 
 

Hvilke typer jobs kender I, hvor man skal arbejde på kontor? Udenfor? 

Hvilke typer job kender I, hvor man arbejder inden for, men ikke sidder på kontor?  

Hvilke typer job kender I, hvor man både arbejder inde og ude? 

Skriv evt. elevernes forslag op på tavlen. 

 
 

7. Der er flere ting, der kan påvirke mit valg af erhvervspraktiksted, blandt andet… 

 

 

8. Før jeg søger erhvervspraktiksted, vil jeg undersøge… 
 

Kan man lære noget af at være i erhvervspraktik, som noget andet end det man drømmer om?  

 Hvad kunne det være? 

Forslag: at se en virksomhed indefra, at se om man trives med et job inde/ude, blive klogere på hvad 
der er vigtigt i et fremtidigt job, at søge fritidsjob… 

 

 

  



 

 
 

 
 
 
 
 
9. Hvordan kan man få en erhvervspraktikplads?  
 

Netværk, familie, venners forældre, bekendte, sende ansøgning, møde op personligt. 

Hvornår er det en fordel at møde op personligt? 

Hvordan finder jeg ud af om jeg kender nogen der kan hjælpe mig? 

 

 
10.  Hvad gør man hvis man får afslag?  
 

Op på hesten igen – eleverne skal forvente at få afslag på nogle af deres henvendelser.  

Et godt råd er altid at søge mere end et erhvervspraktiksted. 

Juster erhvervspraktikønsket, hvis det er svært at finde en plads. 

Husk at komme tidligt i gang. 

  



 

 
 

ERHVERVSPRAKTIKSØGNING 
 
Hvad vil du helst i erhvervspraktik som? 

 

 

 
Nævn fem ting du håber at prøve i erhvervspraktikken 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 
Tror du, der er god chance for at få din drømmepraktik?              ja                nej 
 
Kig på de fem ting du håber at prøve i erhvervspraktikken.  
I hvilke andre typer erhvervspraktik kunne man måske få lov til at prøve de samme ting? 

 

 

 

 
Kender du nogen, der kan hjælpe dig med at skaffe en erhvervspraktikplads? (familie, venner, klasse-
kammeraters forældre) 

 

 

 
 

Hvordan kan man ellers få erhvervspraktikplads? 

 

 

 

 
Er der nogen du kan spørge allerede i dag? 

 

 

 

Plan for erhvervspraktiksøgning. Du skal have minimum 2 praktiksteder du søger samtidig. 

Erhvervspraktiktype 

(fx butiksassistent) 

Kender jeg nogen, der kan hjælpe? 

(fx moster eller bedste vens mor) 

Hvordan og hvornår søges erhvervspraktikpladsen? 

(fx jeg ringer i aften, jeg tager med en ven til butikken i 

morgen) 

   

   

   



 

 
 

FORÆLDREBANK 
 

 
Til et forældremøde kan man starte en forældrebank. Det kan bruges på flere måder: 

 

• Forældrene kan komme i klassen og fortælle om deres liv. Det kunne være med udgangspunkt i 
deres job og vejen dertil, men koblet med familieliv og boligsituation, som ændrer sig gennem livet. 
Det er også relevant at have besøg af forældre uden job. Det kan være med fokus på, hvordan det er 
ikke at have et job, eller hvad det har af betydning for ens liv. Man kan være uden job af mange 
årsager. Nogle kæmper måske for at komme tilbage på arbejdsmarkedet, andre gør det for at blive 
selvstændige og andre igen gør det for at have tid til børn og familie. 

 

• Forældre kan invitere klassen på besøg på deres arbejdsplads.  

 

• Byt et barn. Forældre kan give besked til klasselæreren, hvis de har mulighed for at tage en af de 
andre elever med på arbejde en uge i forbindelse med praktikperioden.  

 

  



 

 
 

DAGBOG 
Når du er i erhvervspraktik, er det vigtigt, at du i løbet af ugen tænker over, hvad du oplever. Det kan være, at 
du har fået en erhvervspraktikplads inden for det job du drømmer om, men det kan også være, at du er i 
erhvervspraktik et sted, der ikke var dit førstevalg. Begge dele kan gøre dig klogere på livet med job og dine 
egne tanker om fremtiden. Det at træffe valg er også at finde ud af, hvad man ikke har lyst til og fravælge det.  

 

INDEN ERHVERVSPRAKTIKSTART 
Hvordan kommer du dertil første dag? Lav en rejseplan med rejseplanen.dk, hvis du skal med det offentlige. 
 
Hvad forestiller du dig at erhvervspraktikstedets opgave er? 
 
Hvordan tror du, der ser ud på erhvervspraktikstedet? 
 
Hvilke opgaver regner du med at få i løbet af ugen? 
 
Hvilken uddannelse tror du, at man skal have, for at få arbejde på erhvervspraktikstedet? 

 

 

MANDAG 
Hvad er erhvervspraktikstedets opgave? 
Hvordan ser der ud på erhvervspraktikstedet? 
Hvad har du lavet i dag, og hvad lærte du af det? 

 

 

TIRSDAG 
Hvilken uddannelse skal man have for at arbejde med det du er i erhvervspraktik som? 

Hvordan bliver man uddannet til det? Gå ind på www.ug.dk og find oplysningerne. 
Hvad har du lavet i dag, og hvad lærte du af det? 

 

ONSDAG 
Tal med den person du er i erhvervspraktik hos, om hans/hendes job og uddannelse. 

- Hvilken uddannelse har han/hun? 

- Hvorfor valgte han/hun netop den uddannelse? 

- Hvorfor valgte han/hun at arbejde på denne arbejdsplads? 

- Hvad synes han/hun er det bedste ved jobbet? 
Hvad har du lavet i dag, og hvad lærte du af det? 

 

 

TORSDAG 
Hvad har du lavet i dag, og hvad lærte du af det? 
Nu har du været i erhvervspraktik i 4 dage.  
Er der nogen opgaver, der er rutiner? Altså noget man gør hver dag. 
Hvilke opgaver er det? 
Er der opgaver man gør en gang imellem? Hvilke opgaver er det? 
Hvad synes du om de opgaver, der ligger i jobbet? 

 

  

http://www.ug.dk/


 

 
 

FREDAG 
Hvad har du lavet i dag, og hvad lærte du af det? 
Hvordan synes du din erhvervspraktikuge er gået? 
Hvad synes du om stedet? 
Hvad synes du om jobbet? 
Hvorledes stemmer de forventninger du havde til erhvervspraktikforløbet før du startede, overens med det 
du oplevede? 

 

 

VURDÉR DIN EGEN INDSATS 
Erhvervsraktikstedet har fået tilsendt et skema, som vi gerne vil have de udfylder og sender til UU 
København. Det er frivilligt, om de gør det, men det er altid meget rart at få en tilbagemelding på, hvordan 
det er gået.  
 
Det er vigtigt, at du ved, hvad du vurderes ud fra og hvordan du selv synes du har klaret det. Udfyld derfor 
selv skemaet, ud fra hvordan du synes det er gået. 

 

 Over middel 

 

Middel 

 

Under middel 

 

Interesse for faget 
   

Anlæg for arbejdet 
   

Udvise initiativ 
   

Overholde aftaler/udvise ansvarlighed 
   

Samarbejde med kolleger/opførsel 
   

 

 

TIL LÆREREN 
Dagbogen skal være tilgængelig for eleverne under erhvervspraktikken. 
 
Du har som lærer valgt rammen. Det kan være, at du: 

• lægger spørgsmålene på Elevintra eller 

• sender dem via mail til eleverne eller  

• bruger læringsportalen.



 

 
 

PRÆSENTATION  
 
Når du kommer tilbage fra erhvervspraktik, skal du fortælle dine klassekammerater om dine oplevelser. Du skal 
bruge din dagbog fra erhvervspraktikken som baggrundsinformation.  
 
Du kan vælge at lave en PowerPoint og evt. medbringe rekvisitter eller produkter, som du har lavet under 
erhvervspraktikken. Du kommer til at præsentere for en lille gruppe af elever på årgangen, så du skal forberede 
dig godt.  

 
DIN PRÆSENTATION SKAL INDEHOLDE: 

1. PRÆSENTATION AF VIRKSOMHEDEN 
Arbejdsopgaver – hvad laver virksomheden? 
Alder – hvor gammel er den? 
Størrelse (fx afdelinger, antal ansatte osv.) 

 

2. ARBEJDSMILJØ 
Fysisk: lys, luft, temperatur, arbejdsstillinger, plads  

Psykisk: omgangstone, stemning, arbejdstider, travlhed 

 

3. PRÆSENTATION AF DIN ERHVERVSPRAKTIK 
Beskrivelse af hvilken jobfunktion du har været i erhvervspraktik i. Hvad var din opgave? Hvordan løste du 
den? 
Hvilken uddannelse skal man have, og hvad er uddannelsesvejen hertil? Hvad fortalte medarbejderne selv om 
deres uddannelsesvalg? 
Hvad synes medarbejderne på erhvervspraktikstedet selv er det mest interessante og udfordrende ved deres 
arbejde? 

 

4. HVAD VAR ANDERLEDES? 
Hvad troede du om praktikstedet og jobbet inden din erhvervspraktik?  
Hvad overraskede dig, og hvad var som forventet? 
Deltog du på en anden måde end i en normal skoledag? 
Hvilke fordele/ulemper er der ved jobbet? 

 

5. FREMTID 
Hvad er vigtigt for dig i et fremtidigt job? Tænker du anderledes om dig selv og jobbet efter besøget? 
Hvad vil du gerne selv gøre for at komme tættere på det job og det liv, du drømmer om? 
Har erhvervspraktikperioden givet anledning til, at der er noget du gerne vil vide mere om? 
 
Brug gerne fotos fra dit erhvervspraktiksted og –oplevelser (spørg selvfølgelig altid inden du fotograferer og fortæl om opgaven). 
  



 

 
 

FOKUS- og undrespørgsmål 
 
 
Hvor lang tid tager uddannelsen? 
 
Hvor kan man tage den? 
 
Hvilke job kan man få? 
 
Hvilke andre uddannelser ligner denne uddannelse? 
 
Hvad synes du selv er mest interessant og udfordrende ved uddannelsen? 
 
Hvad overraskede dig, og hvad var som forventet? 
 
Hvilke fordele og ulemper er der ved uddannelsen? 
 
Har informationssøgning givet anledning til noget, du gerne vil vide mere om? 
 
Tænker du anderledes om uddannelsen efter informationssøgningen? 
 
Stemte den viden, du havde inden om ungdomsuddannelserne overens med den ny viden, du har fået? 
 

 
 
 
Få overblik over de film, der bliver brugt på UddannelsesGuiden og i eVejledning 
 

 
 
 
https://www.ug.dk/inspiration/filmside  
  

https://www.ug.dk/inspiration/filmside


 

 
 

STORYLINE 
 
 
Metoden har udviklet sig til et uhyre nyttigt redskab for tværfaglig, projektorienteret undervisning på alle 
niveauer. Blandt andet på SOPU uddannelserne benyttes metoden til at udfordre eleverne. Undervisningen 
tager afsæt i en række hændelsesforløb, hvor eleverne selv skal tage stilling til hvordan de vil handle og komme 
videre i processen ud fra synlig læring omkring de områder og den faglig viden eleverne læring tager afsæt i. 
 

STORYLINEMETODEN 
Storlinemetoden er en metode til at planlægge et undervisningsforløb. Storyline er et fremadskridende forløb, 
som en fortælling, hvor bestemte sekvenser er brugt, som en didaktisk model til at strukturere undervisningen 
i. Storylinemetoden lægger op til en oplevelsespræget tilgang til læring med henblik på opdagelse, udforskning, 
reflektion, samtale og handling. 
 

ARBEJDET MED STORYLINEMETODEN 
Læreren har fra starten planlagt selve rammen for historien i ovenstående rækkefølge, som er styret af 
nøglespørgsmål. Nøglespørgsmålene kan baseres på elementer fra læseplanen og lede til forskellige aktiviteter 
og problemstillinger. Selve indholdet og videreudviklingen af spørgsmål, imellem nøglespørgsmålene, er op til 
eleverne, derfor kender læreren historiens gang, men ikke selve indholdet i detaljer, det er nemlig her elevernes 
ideer får medindflydelse.  
 
De kritiske momenter i et Storylineforløb er: 

• fastlæggelse af sted og tid, 

• indførelse af personer/dyr eller andre væsner, 

• hvilken livsform, der skal undersøges, 

• begivenheder/problemer der skal løses. 

Filosofien bag nøglespørgsmålene er ikke at forvente et korrekt svar. Svaret er ikke det primære mål, men 
processen som eleven gennemgår for at komme frem til et svar/forslag. Derfor er det vigtigt, at 
nøglespørgsmålene er stillet korrekt. 
  
 Eksempelvis skal man ikke spørge: ”Hvad er der i en radiostation?” 
 
 I stedet skal man spørge eleverne: ”Hvad tror I, der kan være i en radiostation? ” 
 
Nøglespørgsmålene skal være åbne, så alle kan komme med et kvalificeret svar. Svarene skal der argumenteres 
for, de kan lede til diskussion, og noget skal måske undersøges nærmere, og der skal findes dokumentation.  
 
Lærerens nøglespørgsmål er styringsparameter for rammerne af Storylinen. Det, der kommer ud af 
spørgsmålene, er op til eleverne. Man kan sige, at læreren kender kapiteloverskrifterne som i en bog, men det 
er eleverne, der fremstiller indholdet i kapitlerne.  
 
En Storyline kan både være fiktivt baseret udelukkende på fantasi, eller den kan bestå af overvejende faktuelle 
temaer eller indeholde begge dele. Elevernes hypoteser afprøves og sammenstilles derefter med eksisterende 
viden. Målet i storylinemetoden er ikke en forudbestemt færdig viden, men selve processen. 
 
  



 

 
 

 

 

Cecilie Falkenberg og Erik Håkonsson har opstillet syv punkter, de mener, karakteriserer et ”dansk” 
storylineforløb, hvor der skal arbejdes: 

• i fortællende form 

• sådan, at den faglige og saglige læring sker i den kontekst, storylinen giver 

• sådan, at der tages udgangspunkt i den viden om verden, eleverne allerede har, og at denne forståelse 
udfordres 

• problemtaklende 

• sådan, at eleverne er aktive i læringsprocesserne 

• sådan, at elevernes kreative og argumenterende tænkning værdsættes, og 

• sådan, at fortællingen visualiseres ved, at eleverne skaber modeller af deres forestillinger. 

 

  

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJwtn7qMfSAhXMCBoKHeQqAlwQjRwIBw&url=http://www.urbansaints.org/stories/218&psig=AFQjCNGVX56LpQaAWHQJtGfdCqUYEhQaCg&ust=1489076625446150


 

 
 

HVAD OBSERVERER DU? 
 

SKOLEN 
 

Hvor ligger den? 

Hvordan er den bygget op? 

Hvilken stemning er der? 

Hvordan er farver, belysning, lokaler? 

 

ELEVERNE 
 

Kønsfordeling 

Etnicitet 

Påklædning 

Væremåde 

Alder 

Sprog og omgangstone 

 

 

ANDRE 
Har du mulighed for at tale med en elev eller få informationer fra underviserne, så kan du spørge om: 

Økonomi løn/ SU 

Fritidsjob 

Fritidsinteresser 

Fremtidsdrømme 

Familie 

 

TIL LÆREREN 
Spørgsmålene skal være tilgængelige for eleverne under introduktionskurset. 
Du har valgt rammen. Det kan være, at du lægger spørgsmålene på Elevintra, sender dem via mail til eleverne 
eller bruger læringsportalen.  

  



 

 
 

TEMAFORÆDREMØDE 
 
I forbindelse med forløbet Introduktionskurser kan forældrene inviteres over på skolen til et ”tema-
forældremøde”. Det er en god måde at få inddraget forældrene i deres børns uddannelsesvalg og samtidig en 
måde at vække forældrenes nysgerrighed over for de muligheder, der er i uddannel-sessystemet.   
 
Elevinddragelsen er vigtig, og derfor er det eleverne, der står for både det indholdsmæssige og det praktiske i 
samarbejde med lærerne. 
 
Tidspunktet kunne lægges i forlængelse af skoledagen, og hvis invitationen sendes ud i god til, vil mange 
forældre sikkert have mulighed for at prioritere denne begivenhed. 
 
 

Den enkelte invitation tilpasses jeres praksis og kan layoutes med billeder og skolens logo. 
 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Invitation  

 

Kære forældre 

I forbindelse med at klassen har været på introduktionskurser, vil vi gerne invitere jer over på skolen til 

en præsentation af elevernes oplevelser og erfaringer fra introduktionskurserne. 

Der vil være en café-stund og I bedes derfor notere, hvad I gerne vil medbringe.  

Kaffe og te brygges på/af skolen. 

Tid: 

Sted: 

Medbringer: 

 

Vi glæder os til at vise jer vores præsentationer og håber på en hyggelig eftermiddag 

 

Mange hilsner 

Elever og lærere på 8. klasse 

 



 

 
 

  

Hvem  

er jeg? 

 

 



 

 
 

 

  

Hvilke lærings- 
kompetencer har 

jeg? 

 

 



 

 
 

BILLEDCOLLAGER 
 
Måske kender du allerede programmer, som kan bruges til billedcollager eller også kan du her se forslag til 
hvilke redskaber du og dine elever kan finde på nettet. 
 
 

 

 

 

 

 

 

PICASA 
På PC eller Mac er Picasa et nemt redskab at lave collager med. I Picasa har du mulighed for at vælge 
forskellige former for layout, for både opsætning af billeder og formater til din collage. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

PIC COLLAGE 
Hvis du arbejder fra en tablet kan du f.eks. bruge en app som Pic Collage, der fås gratis til både Android og 

iOS. App’en er enkelt opbygget og nem at bruge.  

 

 

  



 

 
 

KARRIEREPLANLÆGNING 
 

KAN MAN PLANLÆGGE SIN KARRIERE SOM 15-16 ÅRIG? 

Man kan godt forberede sig sådan helt overordnet på den måde, at man generelt får udvidet sin 
horisont og får opbygget nogle kompetencer, som man kan bruge bredt over det hele som en slags 
springbræt.  Når 8. klasses eleverne kommer ud på EUD-besøgene, ønsker vi at vække deres 
nysgerrighed som drivkraft for videre uddannelse. Tilfældigheder kan gøre, at vi bliver optaget af 
noget. Eksempelvis kan god kemi, mødet med nye venner, der tænker anderledes end en selv og de 
vækstbetingelser vi har, være helt afgørende for vores videre karriere. 
 
I forbindelse med besøget kan lærerne lave en logbog på intra, Meebok i print alt efter praksis. 
Eleverne skal reflektere over deres eget liv i forhold til det, de oplever på erhvervsuddannelsen, og 
læreren kan skrive alle spørgsmålene ud til eleverne med det samme eller sende nye spørgsmål ud 
løbende under besøget. 
 
Spørgsmålene nedenfor tager udgangspunkt i forståelse af begrebet karrierelæring og kan følges op 
med flere ved at tænke i spørgsmålstyperne fra karriererlæringens 4 søjler. 
 
Skal man bruge hjertet eller hovedet, når man vælger uddannelse? 

Hvilke fremtidsdrømme har du nu? 

Kan man forberede sig på at komme til at arbejde indenfor handel og industri? 

Hvilke typer vil erhvervslivet gerne have fat i? 

Hvilke krav stiller erhvervslivet? 

Har piger lige så store chancer for at gøre sig gældende indenfor erhvervslivet som drenge? 

Kan man sige noget om, hvad der bliver brug for i fremtiden? 

Er det nødvendigt med et fjumre-år for at kunne træffe vigtige beslutninger? 

Kommer man for lang væk fra målet, hvis man tager ud at rejse i et år? 

Hvilket konkret formål kunne en rejse eller det at læse i et andet land have for dig? 

 

 

  



 

 
 

STOP-MOTION OG TIMELAPSE 
 
Måske kender du allerede begge dele og forskellen på de to. Hvis du alligevel vil vide mere, rummer 
denne manual en kort beskrivelse af de to og en række ideer til, hvordan teknikkerne kan anvendes.  
 

TIMELAPSE OG STOP-MOTION  

Både Timelapse og Stop-motion er teknikker, hvor en række billeder, sættes sammen til en film.  Al 
film består egentlig af en række billeder, og typisk vises der i en traditionel biograf-film 24 billeder 
pr. sekund. Når man afspiller film lavet med Stop-motion eller Timelapse, vil de ofte blive afspillet 
med 12-15 billeder pr. sekund. 
 
De to teknikker har forskellige anvendelsesmuligheder og kræver forskellig forberedelse. Hvor 
timelapse er god til at betragte processer er stop-motion velegnet til at skabe processer og digitale 
produkter. 

 
TIMELAPSE  

Med denne teknik komprimeres tidsforløb ved, at der optages 1 billede med x antal sekunders 
mellemrum over længere tidsperioder.  Ved hastigheden 1 billede pr. minut vil billederne fra 2 
minutters optagelse blive til ca. 12 sekunders film, hvilket er illustreret i filmen med det stillestående 
ur som kan findes på EMU læringsportal.  Læg mærke til at tiden glider jævnt af sted, da billederne 
tages med et fast interval. 
 
En udløserhastighed på 1 billede i sekundet egner sig godt til at filme personer eller aktiviteter, lave 
observationer og iagttagelser, men er uegnede til langsomme processer. Ved en hastighed på 1 
billede pr. 100 sekunder kan planter der gror eller mad der langsomt forrådner filmes, mens personer 
der bevæger sig omkring ved denne hastighed knapt er synlige. 
 

STOP-MOTION  

Stop-motion er en teknik, der tager udnytter at film er en række billeder, hvor motivet eller kameraet 
rykker sig en lille smule for hvert billede. Det betyder at stillestående objekter og ting kan sættes i 
bevægelse og få liv eller man kan lave små magiske tricks. 
 
Når filmen skal optages stilles figurer op eller personerne sig klar og rykkes ganske lidt mellem hvert 
billede. Jo mindre figurerne flyttes, jo mere glidende bliver bevægelserne på filmen.  Stop-motion 
adskiller sig fra Timelapse ved, at der kan gå lang eller kort tid mellem billederne. Tidsrummet 
mellem at billederne tages er ofte underordnet, da det er de små forandringer fra billede til billede, 
der er vigtige og bidrager til at skabe et jævnt flow i filmen. 
 
Teknikken kræver ikke nødvendigvis et avanceret program, tablets eller apps. Med et stativ, muligvis 
hjemmelavet, et digitalkamera eller en tablet kan næsten alle lave Stop-motionfilm. Tegninger, 
legetøjsdyr, sandkager eller et ur kan blive levende og bevæge sig rundt på magisk vis. 
 
Eleverne kender sikkert flere eksempler på film fra reklamer eller børnekanalerne, der er lavet med 
Stop-motion. Disse kan med fordel ses i klassen. 
 
Stop-motion kan også understøtte arbejdet med bevægelse i undervisningen. Eksempler kan man 
finde på EMU. 
 
God fornøjelse med Timelapse og Stop-motion! 



 

 
 

VIRKSOMHEDSDAG FOR ELEVERNE 

Det er en god ide at åbne elevernes perspektiv for, hvilke jobtyper en uddannelse kan føre til. I 
denne proces ”fra uddannelse til Job”, er målet at koble elevernes forestillinger og et bestemt job, 
som de gerne vil bestride og den reelle vej hertil. 
 
En virksomhedsdag kan danne ramme for denne proces. 
 
Virksomhedsdagen er en slags ”Åbent hus” for eleverne. De foregår i skoletiden fra f.eks. 10-12 og 
ca. 8 forældrene har budt ind med at komme og fortælle om deres job.  
 
Det er en god ide også at inddrage UU-vejledningen både i forhold til at deltage med information 
om uddannelsessystemet og til at booke rollemodeller. 
 
Forældrene bliver inviteret til at holde oplæg og vise forskellige jobtyper – husk den kreative og 
praksis-dimensionen. Hvis der en forælder, der er falckredder, kan denne måske eksemplificere fra 
det daglige arbejde.  
 
Når I har fået besked om, hvilke erhvervsskoler I skal besøge, kan I kontakte dem for at høre om de 
kunne tænke sig at komme til jeres virksomhedsdag. Lad dem byde ind med, hvad de kunne 
forestille sig at bidrage med i forhold til de rammer, som I har sat op. 
 
Der er mange muligheder for, hvem der kan stå for oplæggene. Gode kontakter til virksomheder og 
erhvervsdrivende i nærområdet kan også inviteres. 
 
Eleverne vælger sig ind på to oplæg, som de skal høre.  
 
Husk at informere om denne begivenhed i god tid, så forældrekontakterne skabes så tidligt, at de har 
mulighed for at forberede sig og måske planlægge noget i fællesskab med hinanden. Informer tidligt i 
udskolingen på et forældremøde om denne begivenhed. Sørg for, at den ikke strander på 
forældremødet og gå aktivt ind i dialog med forældrene, så de bliver set, hørt og lyttet til. Skab en 
ramme for hvor og hvordan, at de får tilmeldt sig til at holde oplæggene. 

 

  



 

 
 

RELATIONSMODELLEN 
Nedenfor ses et uddrag af de fire faktorer i læringsmålstyret undervisning i undervisnings-forløbet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LÆRINGSMÅL 

TEGN PÅ LÆRING 

UNDERVISNINGS-

AKTIVITET 
EVALUERING 

© Undervisningministeriet 

Læringsmål for undervisningsforløbet 
Eleverne kan anvende deres færdigheder og viden 
i fortællerforhold til at argumentere for deres for-
tolkning af en tekst. 

 
Tegn på læring 
Eleven inddrager og anvender fortællerforhold 
når hun/han skal argumentere for sin tolkning. 

Undervisningaktiviteter 
Eleverne arbejder i møde på midten ud fra 
spørgsmålet: Hvorfor er der ingen, der tror på jeg 
fortælleren, Alexander? Lyver han, eller taler han 
sandt? 

 

Evaluering 
Læreren vurderer elevernes nedskrevne svar fra 
"møde på midten" med fokus på, om fortæller-
forhold inddrages og anvendes som et led i 
argumentationen for deres tolkning. 



 

 
 

SKAB LÆRING 
 
Hvordan fanger du dine elevers opmærksomhed og motivation i forhold til at arbejde før, under og efter med 
de tre aktiviteter EUD, introduktionskurser og erhvervspraktik i 8. klasse? Du vil gerne skabe sammenhæng 
mellem aktiviteterne og din daglige undervisning, og du vil også gerne forberede dem på, at I ikke deltager, 
fordi I skal, men fordi det faktisk er et væsentligt skridt i overgangen fra folkeskolen til 
ungdomsuddannelserne. 
 
En tilgang er klasseledelse ifølge Karin Jeppesen, men I kan vælge at se filmene af Mette Molbæk, som har 
fået produceret fire film af 15 minutters varighed, der konkretiserer, hvad hendes analyseramme til 
inkluderende klasseledelse kan bruges til. Filmene bygger på den lille bog som Mette Molbæk sidste år fik 
udgivet på Dafolo med titlen ”Inkluderende klasseledelse”, og denne lille bog kan med fordel læses sammen 
med de fire små film. Eller være god efterlæsning til filmene, hvor det er godt at kunne læse grundigt på den 
analyseramme, der er udviklet som en del af Mette Molbæks projekt. 

Fakta 

 

Titel 
Inkluderende klasseledelse  

 
Gratis. Filmene findes på http://www.filmkompagniet.dk/inklusion-i-klassen-forskning-og-praksis/  

Forlag 
Filmkompagniet  

 
 

KLASSELEDELSE FRA LEKTIONENS START  
Læs en liste med gode fif fra Karin Jeppesen. Hun mener, at vi skal være bevidste om vores virkemidler. 

1. God forberedelse: en plan med fagmål. 
2. Relevant materialevalg: du kommunikerer hvorfor det her er vigtigt. 
3. Forskellige niveauer i opgaverne: lette, mellem og svære opgaver. 
4. Sekvensering: mindst tre sekvenser pr. lektion. 
5. Overraskelse: forudsigelighed er der nok af: skab forundring. 
6. Humor: signalerer overskud og glæde ved jobbet. 
7. Lyst til at træde ind i klassen: tag øjenkontakt og signaler velvære. 
8. Finurlige sjove anekdoter fra dit liv: brug dig selv. 
9. Vis synlig passion for dit fag: vilje til at lære fra dig. 

10.    En plan-B: elasticitet og evne til at justere prompte. 

 

  

http://www.filmkompagniet.dk/inklusion-i-klassen-forskning-og-praksis/


 

 
 

Dyrlæge 

Glaspuster Præst Tømrer 

Skuespiller Journalist Tandlæge Fysioterapeut 

Sikkerhedsvagt El-installatør Bankfunktionær Kemiingeniør 

Tolk Politibetjent Animator Pædagog 



 

 
 

Musiker 

Lærer Skibsfører SOSU-assistent 

Laborant It-supporter Arkæolog Automekaniker 

Tandtekniker Portør Socialrådgiver Ejendomsmægler 

Revisor Kok Sygeplejerske Advokat 



 

 
 

Psykolog 

Lokomotivfører Jordmoder Fisker 

Forfatter Møbelarkitekt Brandmand Smed 

Sælger Fodterapeut Landmand Pilot 

Plastmager Designteknolog Farmaceut Dekoratør 



 

 
 

Frisør 
Marketing- 

medarbejder 
Læge Elektriker 

Byggetekniker Mediegrafiker Gartner Maler 

Konstabel Jobkonsulent Naturvejleder Økonoma 

Stewardesse Maskinmester Tjener Forfatter 



 

 
 

Taxachauffør 

Pedel Stylist Stenhugger 

Isolatør Slagter Sekretær Snedker 

Socialrådgiver Jurist Kranfører Chauffør 

Radiograf Kosmetiker Konditor Kiropraktor 



 

 
 

Skorstensfejer 

Industritekniker Bager Dekoratør 

Hjemmehjælper Glarmester Designer 
Bygnings- 

konstruktør 

Redder Receptionist Kontorchef Buntmager 

Murer Grafiker Rektor 
Automatik-

tekniker 



 

 
 

Udvælg job fra jobkortene. Skriv disse job i kolonner til højre ud fra jeres opfattelse af jobbet; 

i forhold til løn, prestige og køn. 

LØN 
 

 

Dette job har den højeste løn 
 

 

Dette job har den næsthøjeste løn 
 

 

Dette job har den tredjehøjeste løn 
 

 

(osv) 
 

  

  

  

  

 

Dette job har den laveste løn 
 

PRESTIGE 
 

 

Dette job har den højeste prestige 
 

 

Dette job har den næsthøjeste prestige 
 

 

(osv) 
 

  

  

  

  

  

 

Dette job har den laveste prestige 
 



 

 
 

KØN 
 

 

Flest kvinder har dette job 
 

  

  

  

  

 

Begge køn har dette job 
 

  

  

  

  

 

Flest mænd har dette job 
 

 

  



Denne side er med vilje efterladt uden indhold.
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