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Kompetence område: Personlige valg 

Kompetencemål  Vidensmål  Vidensmål  
Elevsprog 

Færdighedsmål Færdighedsmål 
elevsprog 

Eleven kan beskrive 
egne drømme og 
forventninger 

     

 Mine mål  Eleven har viden om 
voksenliv og 
voksenrolle 

Jeg ved noget om, 
hvad voksne laver på 
arbejde og i fritiden 

Eleven kan udtrykke 
egne drømme og 
forestillinger om 
voksenliv 

Jeg kan fortælle om 
mit liv som voksen 

 Mine muligheder Eleven har viden om 
livsformer 

Jeg ved noget om 
forskellige måder at 
leve på 

Eleven kan beskrive 
forskellige livsformer 

Jeg kan fortælle om 
forskellige måder at 
leve på 

 Mine valg Eleven har viden om 
betydning af at træffe 
beslutninger 

Jeg ved, at når jeg 
vælger noget, vil det 
få betydning for mig 

Eleven kan træffe 
enkelte beslutninger 

Jeg kan tage 
beslutninger 

 

Kompetence område: Fra uddannelse til job 

Kompetencemål  Vidensmål  Vidensmål  
Elevsprog 

Færdighedsmål Færdighedsmål 
elevsprog 

Eleven kan beskrive 
forskellige 
uddannelser og job 

     

 Fra uddannelses til job Eleven har viden om 
korte og lange 
uddannelses og job 
typer som 
uddannelserne kan 
føre til 

Jeg ved, at der er 
forskel på, hvor lang 
tid man skal gå på 
forskellige skoler. 
 
Jeg ved, at forskellige 
skoler gør folk 

Eleven kan beskrive 
uddannelsesvej for 
kendte jobs 

Jeg ved, hvordan man 
uddanner sig til nogle 
af de jobs jeg kender 



VIDENS- OG FÆRDIGHEDSMÅL  1.-3. KLASSE 

 

dygtige til forskellige 
jobs  
 

 Information  Eleven har viden om 
informationskilder om 
uddannelse og job 

Jeg ved, hvor jeg kan 
finde ud af noget om 
forskellige skoler og 
jobs 

Eleven kan indsamle 
enkelte informationer 
om uddannelse og job i 
eget nærmiljø 

Jeg ved, hvordan jeg 
kan finde ud af noget 
om forskellige skoler 
og jobs 

 Uddannelses- og 
jobkendskab 

Eleven har viden om 
uddannelse og job 

Jeg ved noget om 
uddannelse og job 

Eleven kan beskrive 
uddannelse og job i 
eget nærmiljø 

Jeg kan fortælle om 
uddannelse og job 
tæt på hvor jeg bor 

 

Kompetence område: Arbejdsliv 

Kompetencemål  Vidensmål  Vidensmål  
Elevsprog 

Færdighedsmål Færdighedsmål 
elevsprog 

Eleven kan beskrive 
froskellige 
uddannelser og job 

     

 Arbejdsvilkår Eleven har viden om 
lønnet og ulønnet 
arbejde 

Jeg kender til arbejde 
hvor man får løn og 
arbejde hvor man 
ikke får løn 

Eleven kan skele 
mellem typer af 
arbejde 

Jeg kan fortælle om 
forskellige måder at 
have arbejde på 

 Arbejdsmarked Eleven har viden om 
roller og funktioner på 
arbejdsmarkedet 

Jeg ved noget om, 
hvem der arbejder, 
og hvem der 
bestemmer på en 
arbejdsplads 

Eleven kan beskrive 
arbejdsmarkedsforhold 
fra eget nærmiljø 

Jeg kan fortælle om, 
hvem der arbejder og 
hvem, der bestemmer 
på arbejdspladser tæt 
hvor jeg bor. 

 Arbejdsliv Eleven har viden om 
livs- og arbejdsformer 

Jeg ved noget om, 
hvordan man kan 
arbejde på forskellige 
måder og bruge sin 
fritid på forskellige 
måder 

Eleven kan beskrive 
sammenhænge mellem 
familie-, fritids- og 
arbejdsliv 

Jeg kan fortælle om 
at være mig i 
familien, skolen og 
fritiden, og hvordan 
voksne fordeler tiden 
mellem familie-, fritid 
og arbejdsliv. 
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