
EUD FORTÆLLINGEN 

GENNEM UDDANNELSE  

& JOB 
(et undervisningsmateriale) 

 
Målgruppe: 7.-8. klasses elever i grundskolen (sekundær: Lærere i grundskolen) 

Koncept: Gennem faget Uddannelse & Job i grundskolen introducerer partnerskabet et fælles 
materiale og budskab om erhvervsuddannelserne. Materialet består af 5-7 filmpræsentationer af 
rollemodeller, der alle har taget en erhvervsuddannelse og i dag har personlig og faglig succes. 
Tilknyttet filmene består undervisningsmaterialet af opgaver, hvor eleverne blandt andet skal 
kortlægge rollemodellernes karriereveje og introduceres til karrielæring. 

Hvorfor denne indsats? Uddannelse & Job er et fag, der i forvejen har rammerne for at skabe 
lettere overgange fra folkeskole til ungdomsuddannelse. Erhvervsskolen kan med et udviklet 
undervisningsmateriale selv have indflydelse på, hvordan erhvervsuddannelserne positivt skal 
formidles og introduceres til de unge, der endnu ikke har taget stilling til, hvilken uddannelse og 
retning de vil tage samt til lærerene. Materialet udvikles som et fælles materiale til 
projektaktiviteten og uafhængigt af skolernes identitet. Forløbene skal køre lokalt på de enkelte 
folkeskoler. 

 

 

 

 

Event 

Møde/Besøg 

Tilmelding uddannelse 

Data 



Eksempel på produktliste: (Det skal du bruge) 

 
 Små film med rollemodellerne (5-7 stk) (produktion) 

 Website (udvikling og programmering), der bliver platformen for materialet 

 Undervisningsmateriale til elever og lærere (stemme overens med bekendtgørelse) 

 Data (Test til elever for at kunne måle effekt) 

 Handlingsplan til inspiration (før-under-efter) 

 Forløbsbeskrivelse til DEVS 

 

 

Eksempel på handlingsplan: (Sådan gør du) 

 

Før 
 Gennemfør måling på antal introforløbselever, der vælger 2-dages introforløb (Før-efter) 

 Tilbyd og introducer materialet i foråret inden kommende skoleår 

 Gør hjemmesiden/platformen for materialet klar og link dertil fra egen skoles hjemmeside 

 Lav handlingsplan  

 Lav forløbsbeskrivelse til DEVS 
 

Under 
 Materialet bruges i faget Uddannelse & Job på lokal erhvervsskole 
(Call to action er besøg på erhvervsskolen inden valg af introforløb) 
 

Efter 
 Følg op på materialet ved klassens besøg på erhvervsskolen ved at introducere til fagene 

fra filmene samt karrielæringsprincipperne. (Egen skole laver denne opfølgning uden for 
projektet) 

 Gennemfør måling på antal introforløbselever, der vælger 2-dages introforløb (Før-efter) 

 Gennemfør måling på antal skoler, der downloader materialet fra 
hjemmesiden/platformen 
 

go og  



Handlingsplan til udvikling af materialet 

 

Før 

 Gennemfør test på aktiviteten: Find fokusgruppe af lærere og UU til evaluering af 
initiativets potentiale og sparring på materialets indhold. Udvikl ét eksempel på 
rollemodel-fortælling fra hver partnerskole. Find testgruppe. Test alle eksempler på én 
skole. Evaluer og juster materialet.  

 Find producer, der kan indfange nerven hos den enkelte rollemodel-elev til filmene 

 Find ekstern konsulent til at udvikle website  

 

 

Under  

 Materialets indhold: Eleverne skal svare på, hvilken vej rollemodellerne/de lokale ”succeser” har 

taget for at nå frem til deres mål. Eleverne skal se flere film, og i grupper præsentere det de har set 

for de andre i klassen. Materialet skal indføre eleven i karrierelæringsbegrebet mhp at eleven får 

større forståelse for sin egen refleksion af materialet og egen valgrejse. Eleven skal reflektere over, 

om han/hun vidste, at den rollemodellen havde taget den vej, eller om de er blevet klogere. Eleven 

skal reflektere over egen valgrejse. Materialet skal udvikles, så det stemmer overens med 

bekendtgørelsen for Uddannelse & Job (derfor fokusgruppe og testforløb) 

 Call to action i materialet er, at klassen kan besøge den lokale erhvervsskole, for at understøtte 
rollemodellernes fællesnævner – at det hele begyndte med en erhvervsuddannelse. 

 

Efter 
 Call to action i materialet er/kan være klassebesøg på den lokale erhvervsskole. Forløb og 

handlingsplan for denne aktivitet er uden for denne aktivitet. 

 

 
 

 

 



Værd at vide om målgruppen 
(Appel og foretrukne medier) 

 

7.-8. Klasse: Eleverne stifter for første gang bekendtskab med valget om ungdomsuddannelse i 7. og 

8. Klasse, og valget er som udgangspunkt svært at overskue. Den unges mindset er en rejse, der veksler 
mellem rationelle, intuitive og følelsesstyrede påvirkninger. Influenterne er mange og de største er 
kammerater og mor/far. Erhvervsskolen skal skabe social proof hos den unge, og den unge skal møde 
erhvervsskolen i et sprog, den forstår og i en form, den unge er bekendt med. Den unge skal have hjælp til 
at overskue uddannelsesvalget, og den hjælp skal erhvervsskolen stille til rådighed gennem brugbare 
redskaber, der giver mulighed for at han/hun kan reflektere over sig selv i fht. At skule vælge uddannelse. 
(Den unge er ikke modtagelig for information/de kolde facts, der står alene.) Foretrukne medier er: Snap 
chat, Youtube, Instagram, Facebook, oplevelser/events.  

 

Lærere i 7.-8. Klasse: Lærer i udskolingen vejleder de unge på et grundlag, der er styret af den 

enkelte lærers egen viden, erfaring og fordomme. Ofte er fokus på klassen som helhed og ikke den enkelte 
elev og elevtype. Tid er en afgørende faktor for den enkelte lærer, og derfor skal erhvervsskolen stille 
redskaber til rådighed, hvor vejledningen kan fungere lettere og blive mere kvalificeret for den enkelte 
lærer. Balancen er, at respektere den enkelte lærers faglighed og bidrage med viden og redskaber, som vil 
gøre lærerens arbejde let og gunstigt. Foretrukne medier i lærerens hverdag i vejlederrollen er: 
Undervisningsmateriale, redskaber til egen undervisning, oplevelser/events. 

 

 

 

 

 

 



 
 


