
 

Sammenhængende plan 

U&J forløb 

Klassetrin: 5/6 klasse 
 

Skole(-r): 

Forløbsnavn: Bliv klogere på et job 
 

Lærerteam: 

Hvilke fag inddrages: Dansk, historie, U&J 
 

 

 

Fælles mål (U&J aktiviteter, fag-faglige): 
 
U&J  
Mine muligheder: fokuserer på forskellige menneskers karriereforløb og de muligheder og betingelser, 
der knytter sig hertil.  
Fra uddannelse til job: fokuserer på at udbygge elevernes viden om forskellige uddannelser og job.  
Information: fokuserer på at udvide elevernes viden om forskellige metoder til at søge informationer om 
uddannelse og job.  
Uddannelses- og jobkendskab; fokuserer på at udvide elevernes kendskab til forskellige typer job og 
uddannelser.  
Arbejdsliv: fokuserer på de forskelle, der kan være mellem forskellige arbejdsliv, og hvad der betinger 
sådanne forskelle. 
 
Fag-faglige 
 
 

Beskrivelse af aktiviteter: 

-  Husk karrierelæring (før-, under- og efter)       
 
Før/introduktion: 
Introduktion til ug.dk (eventuelt ved besøg af uu-vejleder) Brainstorm på alle de jobs og uddannelser 
klassen kender – disse noteres ned til senere brug evt. skrives på tavlen. 
 
Under 
Besøg af to/tre forældre i klassen eller en lærer/skoleleder/skolesekretær/pedel/sfo-leder som en af 
dem. De besøgende bliver bedt om at fortælle om deres job og hvilke opgaver det indebærer. Hvordan 
ser en typisk arbejdsdag ud, hvor arbejder man, hvem arbejder man sammen med, hvilke opgaver løser 
man. Der fortælles desuden om hvilken uddannelsesvej, der har bragt vedkommende derhen. Hvilke 
styrker er vigtige for at kunne tage uddannelsen og varetage jobbet. Ca ½ time pr oplæg. 
 
Under: Selvstændigt arbejde 
Eleverne går herefter sammen (2 eller 3 elever sammen) finder et job/uddannelse hver som de vil 
undersøge. Derefter hjælper de hinanden med at finde de forskellige ting om jobbet; uddannelsesvej?, 
hvilken uddannelse er det (erhvervsuddannelse, videregående uddannelse)? Skal man læse noget før 
man kan læse til det?  Hvor kan man læse uddannelsen henne? Hvilke krav er der? Hvad er lønnen? Er 
det nemt at få job bagefter? 
 
Eleverne laver herefter plancher / tegninger til fremlæggelse af jobbet.  



 

 
Efter: Refleksion 
Eleverne fremlægger til sidst for klassen, de jobs de i gruppen har undersøgt.  
 
Alle udfylder evalueringsskema og reflektere hver for sig om der er et job/uddannelse, der har vakt deres 
interesse. Denne refleksion deler de gruppevis i klassen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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       


