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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 ressourcer, 
forudsætninger og 
karriere ønsker 

Jeg kender mine 
styrker og svagheder 
og ved hvilken 
karrierevej jeg ønsker 
at tage.  

Eleven kan formulere 
personlige mål for 
uddannelse, job og 
karriere 

Jeg kan beskrive 
hvilke mål jeg har 
med hensyn til 
uddannelse, job og 
karriere 

 Mine muligheder Eleven har viden om 
uddannelses-, job- og 
karriereveje i forhold 
til ønsker og 
forudsætninger 

Jeg ved, hvad der skal 
til for at jeg er 
uddannelsesparat til 
min ønskede 
karrierevej 

Eleven kan koble egne 
mål med uddannelses-, 
job- og karriere 
muligheder 

Jeg kan beskrive 
sammenhæng 
mellem det jeg gerne 
vil og de 
uddannelses-, job og 
karrieremuligheder 
jeg har 

 Mine valg Eleven har viden om 
sammenhæng mellem 
karrierevej, personlige 
værdier, interesser og 
færdigheder 

Jeg ved, der er 
sammenhæng 
mellem det jeg gerne 
vil og mine 
styrkesider, interesser 
og færdigheder. 

Eleven kan træffe 
begrundede valg af 
uddannelse i et job- og 
karriereperspektiv 

Jeg kan begrunde mit 
valg af uddannelse. 

 

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 og 
uddannelsesveje og 
senere jobmuligheder 
lokalt, nationalt og 
internationalt 

Jeg har viden om 
uddannelsesvej og de 
jobmuligheder de 
medfører lokalt, 
nationalt og 
internationalt  
 

Eleven kan redegøre 
for mulige 
sammenhænge mellem 
uddannelse og job 

Jeg kan forklare 
mulige sammenhæng 
mellem uddannelse 
og job 

 Information  Eleven har viden om 
kildekritisk 
informationssøgning 
om uddannelse og job 

Jeg ved, hvordan jeg 
kan finde korrekt/ det 
nyeste information 
om uddannelse og 
job 

Eleven kan vurdere 
information om 
uddannelse og job 

Jeg kan anvende 
information om 
uddannelse og job til 
at træffe et 
velovervejet valg. 

 Uddannelses- og 
jobkendskab 

Eleven har viden om 
indhold og krav i 
uddannelse og job og 
forudsætninger for 
iværksætteri 

Jeg ved hvilket 
indhold og hvilke krav 
der er i uddannelse, 
job og hvad der skal 
til for at man kan 
blive iværksætter  

Eleven kan vurdere 
muligheder i 
uddannelser, job og 
former for iværksætteri 

Jeg kan vurdere om 
forskellige 
uddannelser, job eller 
iværksætteri er det 
rette for mig 

 

Kompetence område: Arbejdsliv 

Kompetencemål  Vidensmål  Vidensmål  
Elevsprog 

Færdighedsmål Færdighedsmål 
elevsprog 

Eleven kan beskrive 
froskellige 
uddannelser og job 

     

 Arbejdsvilkår Eleven har viden om 
rammer, betingelser 
og muligheder for 
ansatte, selvstændige 
og iværksættere 

Jeg ved at der er 
forskellige vilkår alt 
efter om jeg er ansat, 
selvstændig eller 
iværksætter 

Eleven kan vurdere 
forhold i arbejdsliv med 
betydning for valg af 
uddannelse og job 

Jeg kan vurdere 
hvordan ønsker til mit 
arbejdsliv har 
betydning for mit 
valg af uddannelse og 
job 

 Arbejdsmarked Eleven har viden om et Jeg ved at Eleven kan vurdere Jeg kan vurdere 
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foranderligt 
arbejdsmarked 

arbejdsmarkedet vil 
ændre sig gennem 
hele min karriere 

betydningen af vilkår 
og forandring på 
arbejdsmarkedet 

hvordan forskellige 
faktorer vil påvirke 
arbejdsmarkedet 

 Arbejdsliv Eleven har viden om 
livslang læring og 
innovation i arbejdsliv 
og karriere 

Jeg ved at jeg skal 
udvikle mig gennem 
hele min karriere  

Eleven kan vurdere 
betydningen af livslang 
læring og innovation i 
arbejdsliv og karriere 

Jeg kan vurdere hvad 
det betyder for mig, 
hvis jeg udvikler mig 
gennem hele min 
karriere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


