
Forslag til aktiviteter i karrierelæring
 

Aktiviteter for alle klassetrin
 

Undervisningsmateriale til virksomhedsbesøg

Se mere på Dansk Arbejdsgiverforenings hjemmeside da.dk/aabenvirksomhed.

Uddannelsesguiden

Se mere på hjemmesiden ug.dk

Åben skole tilbud

Brug Københavns kommunes Åben skoletilbud. Læs mere på aabenskole.kk.dk

 

Aktiviteter for 7. klasse
 

Dit liv dit valg

Læs mere på Det Kriminalpræventive Råds hjemmeside DKR.dk

Besøg af brandkadetter

Undersøg jobbet som brandmand på uddannelsesguiden på ug.dk. Og book et besøg af 

brandkadetter på Ungdomsbrandkorpset - Hovedstadens Beredskab (hbr.dk)

 

Hvad kan jeg blive?

Brandmand og andre job med Rasmus Brohave, se filmene på YouTube

Undersøge efterskoler
Læs mere på efterskolernes hjemmeside efterskolerne.dk

Erfaringsbaserede vejledningsaktiviteter

Brug materialepakken ”Karrierelæringsforløb - erfaringsbaserede vejledningsaktiviteter” på bedst

sammen.kk.dk

 

Aktiviteter for 8. klasse
 

Virtuel skills

Besøg skillsuniverset og test dine skills på Skillsuniverset.dk

Book spillet ’Seven Seas’

Book spillet på worldcareers.dk

Undersøg forskellige uddannelser hos ”Det blå Danmark”

Se World Careers TV på youtube

Undersøge HF-søfart i Svendborg

Besøg Svendborg søfarts hjemmeside svesoef.dk.

Book et besøg af Boss Ladies

Book dem på boss-ladies.dk og følg evt. op af en dag for pigerne med log ladies, læs mere om 

dem på logladies.dk.

http://da.dk/aabenvirksomhed
https://kksky.sharepoint.com/sites/afd-121-ledelsessekretariat/Delte dokumenter/Kommunikation/Kommunikationsplanl�gning/Styrket Udskoling/Socials talks/L�ringskit/udd og job/uddannelsesguiden.
https://aabenskole.kk.dk/search/activities
https://dkr.dk/materialer/tidlig-forebyggelse/dit-liv-dit-valg/
https://hbr.dk/beredskabet/ungdomsbrandkorpset/
https://www.youtube.com/watch?v=cF9Jt6FpnVc
http://efterskolerne.dk
https://bedstsammen.kk.dk/indhold/materialepakke-karrierelaeringsforlob-erfaringsbaserede-vejledningsaktiviteter
http://Skillsuniverset.dk
https://worldcareers.dk/uddannelser/
https://www.youtube.com/channel/UCl-o4-2q1Ha9SBVjEWL3qUg
https://www.svesoef.dk/uddannelse/hf-sofart?gclid=CjwKCAjwn9v7BRBqEiwAbq1Ey1S3RWL6BofLa-xHxyaRwEBZ4yPVftuKOHqUvQpsp4VtKpPl73cCLhoCKmQQAvD_BwE
https://www.boss-ladies.dk/
http://logladies.dk


Landbrugsbesøg

Book et besøg via uddannelsesguiden ug.dk

Gråsten landbrugsskole

Dyk ned i en masse materialer og et par film på Gråstens Landbrugsskoles hjemmeside gl.dk

Fra kontor til jord

Læs artiklen på DR1 om at et sporskifte fra præstigejob i advokatbranchen til et job med jord 

under neglene. Læs artiklen på dr.dk

Jobs and work

En engelsk hjemmeside med lytteøvelser og opgaver. Se mere på allthingstopics.com

In die Berufswelt

Gyldendals fagportal i tysk, læs mere på Gyldendals hjemmeside gyldendal.dk

Das Handwerk / Was wäre das Leben ohne das Handwerk HQ / High Quality - YouTube

 

Aktiviteter for 9. klasse

Podcast til fællesvejledning og forældre
Samtaler om Uddannelse er en podcastserie fra Ditbarnsfremtid.dk, hvor forskere, vejledere og 
andre gode folk fra sektoren er i studiet med elever fra forskellige ungdomsuddannelser. Der er 
både lange episoder, som især henvender sig til forældre. Og så er der flere ultrakorte podcasts, 
der bl.a. kan bruges i den kollektive og virtuelle vejledning.

Læs mere om podcasten på ditbarnsfremtid.dk

Undersøge 10. klasse tilbud i København

Lad eleverne undersøge mulighederne for 10. klasse op ungdomsskolen.kk.dk/10

Det fede ved mit fag 40

Se SkillsDenmarks serie ”Det fede ved mit fag” på YouTube. Start fx med Gourmetslagter - "Det

fede ved mit fag" - YouTube

Aktiviteter dansk

Skrive ansøgning, essay om fremtidsdrømme, portrætartikel, virksomhedsbesøg, interview, 

dagbog under erhvervspraktik, analyse af hjemmesider

Projektopgave/innovation - lav din egen virksomhed

Obligatorisk selvvalgt opgave (OSO)10 klasse. Lav også en 9. klasse udgave som projektopgave.

 

Kravene til undervisningen i karrierelæring/ uddannelse og job
Uddrag fra fælles mål for 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.

https://www.ug.dk/search/landbrug
http://www.gl.dk/
https://www.dr.dk/mad/artikel/jonas-sagde-farvel-til-prestigejob-og-gik-50-procent-ned-i-loen-det-er-virkelig-en-god
https://www.allthingstopics.com/jobs-and-work.html
https://tysk.gyldendal.dk/themen/stufe_2/in_die_berufswelt/kapitler/hier_gehts_los
https://www.youtube.com/watch?v=oYrFM55mlds
https://ditbarnsfremtid.dk/podcast/
https://ungdomsskolen.kk.dk/10
https://www.youtube.com/watch?v=nbUN24DmeCE


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.

 

Læs mere om de fælles mål for uddannelse og job på EMU.dk

https://emu.dk/grundskole/uddannelse-og-job?b=t5

	Forslag til aktiviteter i karrierelæring
	Aktiviteter for alle klassetrin
	Undervisningsmateriale til virksomhedsbesøg
	Uddannelsesguiden
	Åben skole tilbud

	Aktiviteter for 7. klasse
	Dit liv dit valg
	Besøg af brandkadetter
	Hvad kan jeg blive?
	Undersøge efterskoler
	Erfaringsbaserede vejledningsaktiviteter

	Aktiviteter for 8. klasse
	Virtuel skills
	Book spillet ’Seven Seas’
	Undersøg forskellige uddannelser hos ”Det blå Danmark”
	Undersøge HF-søfart i Svendborg
	Book et besøg af Boss Ladies
	Landbrugsbesøg
	Gråsten landbrugsskole
	Fra kontor til jord
	Jobs and work
	In die Berufswelt

	Aktiviteter for 9. klasse
	Podcast til fællesvejledning og forældre
	Undersøge 10. klasse tilbud i København
	Det fede ved mit fag 40
	Aktiviteter dansk
	Projektopgave/innovation - lav din egen virksomhed

	Kravene til undervisningen i karrierelæring/ uddannelse og job




