
 

Sammenhængende plan 

U&J forløb 

Klassetrin:  Indskoling/3. klasse 
 

Skole(-r): 

Forløbsnavn: 
Min families jobstamtræ 

Lærerteam: 

 

Fælles mål (U&J aktiviteter, fag-faglige): 
Overordnet arbejdes der med nysgerrighed i forhold til arbejde, familie og nærsamfundet, og eleverne 
udvider deres horisont i forhold mulige fremtidsscenarier. 

• Det personlige valg: Udtrykke drømme og forestillinger om fremtiden 

• Fra uddannelse til job: Information, der fokuseres på mulighederne for at søge informationer og 
uddannelse og job 

• Arbejdsliv: Arbejdsvilkår, vi fokuserer på forskellige typer af arbejde, såvel lønnet som ulønnet, i 
familien og nærmiljøet 
 

Danskfaglige mål: 

• Eleven kan formulere undrespørgsmål (mål efter 2. klasse) 

• Eleven kan udføre en mundtlig fremlæggelse (efter 4. klasse) 

• Eleven kan samtale om teksters budskaber (efter 4. klasse) 

• Eleven kan indgå i dialog i mindre grupper (Efter 4. klasse) 
 

Beskrivelse af aktiviteter: 
Før aktiviteter: 

• Der arbejdes med elevernes opfattelse af forforståelse af, hvad et job er. 

• Der kan arbejdes med forståelse af, at der både er job med og uden løn, job i hjemmet, fritidsjob, 
frivilligt arbejde osv. 

• Der kan arbejdes med at identificere allerede kendte job; disse kan skrives på små kort, som 
hænges op i klassen. Kortene kan danne baggrund for et elevarbejde med et selvvalgt job, som 
afleveres/tegnes/ fremlægges etc. 

 
Under: 

• Alle eleverne udarbejder en foldebog, der skal danne rammen omkring 
forældre/bedsteforældreinterviews. 

• Der kan evt. udarbejdes et inspirationskatalog over mulige spørgsmål. 

• Bogen bringes hjem, og som lektie skal eleven få udfyldt som meget som muligt af foldebogen. 
 

Efter: 

• I små grupper kan eleverne fortælle hinanden om deres familie-job-stamtræ og de øvrige 
spørgsmål. 

• Væggen med jobkort kan udvides med evt. nye jobtitler. 

• Der kan laves små plakater, hvor hver elev nogle af de vigtigste pointer fra deres foldebog ned, 
f.eks. deres drømme for fremtiden (spændende job), hvad de er gode til, og hvilke lege de bedst 
kan lide at lege. Er der planlagt forældresamtaler eller et forældrearrangement, kan 
foldebøger/elevplakater udstilles. 

• Der kan være en god ide at gentage og bekræfte, hvilken forståelse eleverne har nu omkring job. 



 

 
Andre ideer: 

• Hvis klassen kan finde tekster, der omhandler job, kan de læses og bruges som forforståelse. 

• Hvis der er forældre, der har mulighed for at besøge klassen og fortælle om deres job. 

• Der kan skrives små historier, hvori job fra jobkortvæggen indgår. 

• Der kan produceres vendespil omkring jobkortvæggen (jobtitel og et billede) 

• Eleverne kan præsenteres for forskellige arbejdsredskaber, f.eks. sav, en kagerulle, en murske, 
en havesaks o.lign., herefter kan eleven lave en illustreret enten faglig eller skønlitterær tekst om 
hvem der bruger redskaber, hvordan mon arbejdsdagen ser ud, hvad gør man med redskabet, 
hvilken arbejdsopgave skal redskabet bruges til m.m. 
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 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       


