
 

Sammenhængende plan 

U&J forløb 

Klassetrin: Mellemtrin/5.-6. klasse 
 

Skole(-r): 

Forløbsnavn: 
Kend et job 

Lærerteam: 

 

Fælles mål (U&J aktiviteter, fag-faglige): 
 
U&J bl.a.  

• Mine muligheder: Eleven har viden om variation af karriereforløb og Eleven kan vurdere 

baggrund for sine valg 
• Uddannelse og jobkendskab: 
• Eleven har viden om uddannelser, job og brancher 

 
Danskfaglige mål:  

• Eleven kan indgå i dialog i mindre grupper 
• Eleven kan lytte aktivt til andre og følge op med spørgsmål og respons 
• Repetition af alfabetisering 
• Præsentationsteknik 

 
 

Beskrivelse af aktiviteter: 
 
Lærerforberedelse: 
 
Klassen deles op i grupper á ca. 4-5 elever i hver. 
 
Hver gruppe udstyres med A3 papir og sprittusser samt et billede af en kendt arbejdsplads 
(hovedbanegården i København, Slagelse Sygehus, Hotel D’Angleterre, Københavns Lufthavn, 
Vestsjællandscentreret m.fl.  Hver arbejdspladsplakat har flg. Tekst påtrykt: 
 
”Se godt på billedet herunder og skriv ned på jeres A3-papir, hvilke jobs, I mener, der findes på 
denne arbejdsplads. 
 
I skal skrive pænt, så alle kan læse det, og alle jobs skal skrives under hinanden i en lang liste.”  
 
Runde 1 og 2 er konkurrence på tid. 
 
I runde 3 arbejder alle med hver deres PC. 
 
 
 
 
 
 



 

Før: 
 
 
Under: 

1. runde: 10-15 minutter 
 
Løs opgaven på opgavearket 
 
Vinder af runden har fundet flest forskellige og reelle jobs alene ud fra, hvad vi ved (uden 
brug af pc). 

 
 

2. runde: 15 minutter 
 

Sæt alle de fundne jobs i alfabetisk orden og derefter skrives 3 arbejdsredskaber for hvert 
job med tilhørende forklaring om brugen af de pågældende redskaber. 

 
Vinder af runden har sat i korrekt orden og har fundet flest redskaber. 

 
 

3. runde:  30 min. 
 
Vælg et job hver, som I ikke kender så godt. Brug PC til at finde jobbet på ug.dk, og lav på en 
A3 en kort jobbeskrivelse til hvert job. (1 job – 1 poster) 
 
 
Efter: 
Alle posters fremlægges på klassen. 
 
4. runde: 
Alle går på ”job-udstilling” og hver elev vælger et job, man synes kunne være spændende og 
et job, man ikke kunne tænke sig. 
Tilbage i gruppen tages en runde, hvor hver elev fortæller om de to jobs og begrunder deres 
valg. 
 
 
Opsamling: Hvad har vi lært i dag? 

 
ST 
 

 

 HUSK! At afslutte alle forløb med at hjælpe ALLE elever igennem den elektroniske evaluering. 

Har du ikke linket? Bed din skoles uddannelsesvejleder om at sende det til dig       


