Uddannelse og job 4. – 6. klasse
Uddannelse, job og brancher
FAAST
FOCUS
Hvad er temaet for indsatsen?
Viden om uddannelse, job og brancher
AIM
Målene
At eleven bliver i stand til at beskrive forskellige uddannelser og jobs
At eleven bliver i stand til at beskrive indholdet af forskellige job
At eleven bliver bekendt med, hvilken uddannelse der går forud for de forskellige jobs
At eleven får indblik i adgangskrav til uddannelserne samt uddannelsens længde
Målgruppen er elever i 4 – 6 klasse der er i stand til at læse og skrive
Kompetencemål:

a) Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job
ACTIVITIES
Hvilke aktiviteter består indsatsen af?
Remedier til aktiviteten: en computer pr elev, fakta ark ”fra udd til job” (indeholder 60
forskellige uddannelser/jobs)
Hvad skal der ske i workshoppen?
Eleven skal gennem aktiviteten søge information om uddannelse og job via den nationale
vejledningshjemmeside uddannelsesguiden.dk.
Eleven skal anføre information om uddannelse og job i fakta arket ”fra udd til job”
Eleverne skal gruppevis eller i plenum drøfte den viden, de opnår gennem aktiviteten
Sådan finder eleven information om uddannelse og job
Find hjemmesiden www.ug.dk

1. I søgefeltet skrives jobbet – fx smed
2. Vælg (grøn): Smed – Erhvervsuddannelse (EUD)
3. Læs
 Om uddannelsen / jobbet midt på siden
 Fakta boxen midt på siden
 Linket ”adgangskrav og deltagerforudsætninger ” nederst på siden
4. Anfør det læste fakta arket ”fra uddannelse og job”
5. Eleven skal indgå i grupper af 3-5 elever. Her skal eleverne videregive deres nye viden til
gruppens øvrige deltagere. Alternativt kan den enkelte elev fremlægge for klassen, hvorefter
uddannelsen og jobbet drøftes i plenum
STRUCTURE
I hvilken struktur gennemføres indsatsen?
Grundig indtjekning, hvor eleverne orienteres om aktiviteternes mål
Aktiviteten er rammesat til at kunne gennemføres på ca. 2 lektioner
TECHNIQUES
Hvilke vejledningsteknikker anvender vi?






Aktiviteten er i første halvdel en ”arbejd selv” aktivitet
Eleverne skal søge information via hjemmesiden www.ug.dk
Eleverne skal formidle opnået viden til andre elever
Læreren skal hjælpe elever med informationssøgning og underbygge elevernes nye viden ved at
spørge nysgerrigt ind.

