
 

Sammenhængende plan 

U&J forløb 

Klassetrin: 
7. – 9. klasse  

Fag: 
Uddannelse og Job, dansk  

Forløbsnavn: 
Skriv en jobansøgning med jobsamtale 

Lærerteam: 
Udskoling 

 

Fælles mål (U&J aktiviteter, fag-faglige): 
 
Kompetencemål: Dansk  
Fremstilling 
Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til 
genre og situation 
 
Færdigheds- og vidensmål og -mål (i udsnit og ikke alle mål er medtaget) 
Eleven kan fremstille sammenhængende tekster i forskellige genrer og stilarter/ Eleven har viden om 
varierede udtryksformer målrettet forskellige målgrupper 
 
Jeg kender genretrækkene for en jobansøgning/et formelt brev. 
 
Jeg kan skrive en jobansøgning/et formelt brev. 
 
Eleven kan layoute tekster, så det fremmer kommunikationen. 
 
Kompetencemål: Uddannelse og Job 
Personlige valg 
Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger 
Fra Uddannelse til job 
Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder 
 
Færdigheds- og vidensmål og -mål 
 
Mine valg 
Eleven kan træffe begrundede valg af uddannelse i et job- og karriereperspektiv 
 
Eleven har viden om sammenhæng mellem karriereveje, personlige værdier, interesser og færdigheder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Beskrivelse af aktiviteter: 
 
Forløbet tager udgangspunkt i forløbet ”Skriv en jobansøgning” fra Alinea. Slagelse Kommune har tilkøbt 
adgang til forløbene for alle skoler i Slagelse. Log ind med UNILOG IN.  Andre forløb kan bruges, det 
anbefales dog at forløbet afsluttes med jobsamtale. Find hele forløbet her: 
https://dansk.fagportal.alinea.dk/skriftlig-fremstilling/4325 
 
Om forløbet 
Målet med forløbet er, at eleverne lærer, hvordan de skal skrive et formelt brev i form af en 
jobansøgning. I forløbet er der fokus på, at eleverne først får en grundig indføring i genren, og at de 
derefter hjælpes gennem skriveprocessen fra idé til færdig tekst.  

I kapitel 1, Hvad er særligt for en jobansøgning, undersøger eleverne et typisk eksempel på genren med 
det formål, at de får øje på tekstens formål, opbygning, sproglige træk og andre kendetegn. I forløbets 
andet kapitel, Skriv en jobansøgning, planlægger, skriver og layouter eleverne deres egne jobansøgninger 
i en stilladseret proces.  

I forløbet indgår fire opgaver i form af jobopslag, som eleverne vælger mellem. Forløbet slutter med, at 
eleverne skal vurdere hinandens jobansøgninger og udvælge de ansøgere, som de synes skal indkaldes til 
en jobsamtale. 

Tilrettelæggelse af undervisningen 
Alle dele i forløbet kan bruges selvstændigt, men har klassen ikke tidligere arbejdet med genren, er det 
en god idé, at eleverne arbejder med forløbet i dets fulde længde. 

Har eleverne på forhånd kendskab til genren, kan de bruge kapitel 2 selvstændigt i dets fulde længde, 
eller de kan vælge en eller flere af de elementer, som indgår i forløbet, fx:  

• Genreplakat. 
• Planlægningsdelen Før du skriver. 
• Skrivemål. 
• Evalueringsspørgsmål. 
• Hjælp til layout. 

 
Kapitel 1 
Målet med kapitlet er at give eleverne en forståelse for genretrækkene for et formelt brev - her i form af 
en jobansøgning. Når eleverne kender genretrækkene, vil de have lettere ved at skrive deres egne 
jobansøgninger og øvrige formelle breve. 

Undersøg en jobansøgning 
Efter en kort introduktion til genren læser og undersøger eleverne en jobansøgning, som er eksemplarisk 
med hensyn til genretræk og indhold. Undersøgelsen består af en række spørgsmål, som primært 
fokuserer på de typiske genretræk, der kan findes i teksten med hensyn til tekstens formål, opbygning, 
sprog og andre kendetegn. 

https://dansk.fagportal.alinea.dk/skriftlig-fremstilling/4325


 

Afslut undersøgelsen med en samtale, hvor I får sat ord på jobansøgningen og dens genretræk. I kan tage 
udgangspunkt i elevernes undersøgelse af eksempelteksten. Plakaten med genretræk er god at inddrage 
i samtalen. 

Tjek din viden: Har du styr på jobansøgningen? 
Kapitlet slutter med et kort videnstjek, hvor eleverne kan tjekke, om de har fanget de væsentligste 
genretræk ved en jobansøgning. 

Om genren 
Betegnelsen 'formelt brev' dækker over en mængde forskellige brevtyper, der har det til fælles, at de 
henvender sig til en modtager, afsenderen ikke kender. Ud over en jobansøgning kan det være en 
forespørgsel, en klage, en rykkerskrivelse, en skadesanmeldelse til forsikringsselskab, ansøgning om 
tilladelse til et arrangement eller lignende. I forløbet arbejder eleverne udelukkende med 
jobansøgningen, da det er den brevtype, som er mest aktuel for eleverne.  

Formålet med et formelt brev er at få opfyldt et ønske eller give udtryk for en mening for eksempel i 
forbindelse med en klage. Et formelt brev er skrevet i et formelt sprog, som ikke kan støde modtageren. 
Afsenderen giver saglige oplysninger og svarer på de spørgsmål, som modtageren har efterlyst i sit 
jobopslag, annonce eller lignende. Når brevets formål kræver det, eller når det kan være med til at 
fremme brevets formål, kan afsenderen komme med personlige oplysninger.  

Et formelt brev skal overholde bestemte regler for opsætning, så det er genkendeligt, og modtageren har 
let ved at orientere sig i brevet. 

Kapitel 2 
I kapitlet er der fokus på selve skriveprocessen fra opgave og idé til færdig tekst.  

Ledige job 
I kapitlets første afsnit vælger eleverne opgave. De skal vælge et ud af fire jobopslag og sætte sig 
grundigt ind i kravene. 

Før du skriver 
Inden eleverne går i gang med at skrive deres jobansøgninger, skal de planlægge dem. Det får de hjælp til 
i Før du skriver. Ved at svare på spørgsmålene får eleverne tænkt over og skrevet delelementer af deres 
jobansøgning, og de får hjælp til at få genretrækkene med.  

Skriv løs 
Eleverne er nu klar til at skrive deres ansøgninger. I Skriv løs følger eleverne fem trin, der leder dem 
gennem processen med at skrive, evaluere, layoute og tjekke deres ansøgning, inden de til slut afleverer 
det færdige resultat.  

Hvem skal til jobsamtale? 
Eleverne skal nu bytte jobansøgninger og vurdere hinandens i grupper af fire. Hver gruppe udvælger den 
ansøger, som de tror, modtageren vil indkalde til jobsamtale, og de forbereder og fremlægger en kort 
begrundelse af deres valg.  

 

 



 

2 
Selve jobsamtalen/rollespil 
Som forberedelse inden selve samtale er det vigtigt at der er blevet udvalgt et ansættelsesudvalg, som 
har læst og udvalgt 1-3 jobansøgere, som de gerne vil have til samtale. Derudover skal de forberede en 
række spørgsmål, som de vil stille ansøgerne til samtalen.  
(Det er vigtigt, at det er elever, som formår at have respekt for ansøgerne og at ansøgerne deler noget 
personligt og måske ikke har prøvet at være til samtale før. Derudover skal jobansøgerne frivilligt have 
meldt sig til ansættelsessamtalen) 
 
Det anbefales at indrette klasselokalet således at ansættelsesudvalget og jobansøgeren sidder ved 
samme bord fx i midten af lokalet mens resten af klassen fungerer som responsgruppe/observerer 
samtalen.  
Herefter kaldes ansøgerne ind en ad gangen og samtalerne afholdes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 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       


