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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 
egne styrkesider og 
interesser 

Jeg ved, hvad jeg er 
god til og hvilke 
interesser jeg har 

Eleven kan beskrive 
sammenhænge mellem 
egne ønsker, interesser 
og mål 

Jeg kan beskrive, 
hvordan mine 
fremtidsønsker 
hænger sammen med 
mine interesser og 
fremtidsmål  
 

 Mine muligheder Eleven har viden om 
variation af 
karriereforløb 

Jeg ved, at to 
personer med samme 
job godt kan have 
forskellige 
uddannelser 

Eleven kan beskrive 
forskellige menneskers 
karriereforløb 

Jeg kan fortælle om 
forskellige 
menneskers vej fra 
folkeskolen gennem 
uddannelse til job 
 

 Mine valg Eleven har viden om 
faktorer, der påvirker 
deres valg 

Jeg ved, hvad der har 
betydning mine valg 

Eleven kan vurdere 
baggrund for valg, 
eleven træffer 

Jeg kan beskrive, 
hvordan forskellige 
forhold og mennesker 
påvirker de valg, jeg 
træffer 

 

Kompetence område: Fra uddannelse til job 

Kompetencemål  Vidensmål  Vidensmål  
Elevsprog 

Færdighedsmål Færdighedsmål 
elevsprog 

Eleven kan beskrive 
forskellige 
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uddannelser og job 

 Fra uddannelses til job Eleven har viden om 
krav i forskellige 
uddannelser og job 

Jeg ved, hvad der 
stilles af krav i 
forskellige 
uddannelser og job 

Eleven kan beskrive 
sammenhæng mellem 
skolegang og senere 
uddannelse og job 

Jeg kan beskrive, 
hvordan det jeg lærer 
i skolen, hænger 
sammen med mine 
uddannelses og job 
ønsker 

 Information  Eleven har viden om 
metoder til at søge 
information om 
uddannelse og job 

Jeg ved, hvordan jeg 
kan søge viden om 
uddannelser og job 

Eleven kan søge 
generel information 
om uddannelse og job 

Jeg kan finde viden 
om uddannelser og 
job 

 Uddannelses- og 
jobkendskab 

Eleven har viden om 
uddannelser, job og 
brancher 

Jeg ved noget om 
uddannelser, job og 
brancher 

Eleven kan beskrive 
uddannelser og job 
indenfor 
brancheområder 

Jeg kan inddele 
forskellige jobs i job-
familier og kort 
beskrive, hvad 
jobfamilien er fælles 
om 

 

Kompetence område: Arbejdsliv 

Kompetencemål  Vidensmål  Vidensmål  
Elevsprog 

Færdighedsmål Færdighedsmål 
elevsprog 

Eleven kan beskrive 
sammenhænge 
mellem job, 
arbejdsliv og fritidsliv 

     

 Arbejdsvilkår Eleven har viden om 
regler og vilkår for 
grupper på 
arbejdsmarkedet 

Jeg kender til regler 
og vilkår for 
forskellige job 

Eleven kan diskutere 
arbejdsvilkår og 
arbejdsforhold før og 
nu 

Jeg kan deltage i en 
snak om, hvad det 
betyder for et 
menneske at have et 
arbejde i dag, og 
hvad det betød for 
mange år siden 

 Arbejdsmarked Eleven har viden om Jeg ved noget om Eleven kan diskutere Jeg kan deltage i en 
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ligestilling, ligeværd, 
arbejdsmiljø og 
arbejdskulturer 

ligestilling, ligeværd, 
arbejdsmiljø og 
arbejdskulturer 

betydningen af et 
rummeligt 
arbejdsmarked 

snak om, hvorfor 
arbejdspladser skal 
kunne rumme 
mennesker med 
forskellige evner og 
behov 

 Arbejdsliv Eleven har viden om 
arbejdsliv og deres 
betydning for 
mennesker 

Jeg ved, hvad det 
betyder for et 
menneske at have et 
arbejde 

Eleven kan diskutere 
sammenhæng mellem 
familie-, fritids- og 
arbejdsliv 

Jeg kan deltage i en 
snak om, hvordan 
arbejdsliv hænger 
sammen familie- og 
fritidsliv 

 

 

 

 

 


