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Introduktion 
Undervisningsmaterialet ’Kend dine skills’ kan bruges i forbindelse med 

erhvervsvejledningen til unge. Materialets mål er, at få de unge til at reflektere over, 

hvilke færdigheder – skills – de er gode til og kan lide at arbejde med. Målet er, at 

de kan blive klogere på sig selv både generelt og i forhold til 

erhvervsuddannelserne. De unge vil som en del af forløbet blive introduceret til 

nogle af mulighederne på erhvervsuddannelserne og prøve kræfter med en kreativ 

opgave i relation til et af erhvervsuddannelsernes hovedområder. 

Forløbet er skabt til gruppevejledning med brug af forhåndenværende materialer 

og kun lidt forberedelse. Der kræves ikke forudgående kendskab til 

erhvervsuddannelserne, skønt det naturligvis vil kunne kvalificere forløbet yderligere. 

Målgruppe 
Unge 18 -25 år 

Målsætning 
Målet med forløbet er: 

 At de unge bliver klogere på sig selv og reflekterer over, hvilke skills de er 

gode til og kan lide at arbejde med. 

 At de unge bliver bekendt med erhvervsuddannelserne og mulighederne for 

at arbejde med deres skills. 

 At de unge prøver kræfter med en kreativ opgave i relation til ét af 

erhvervsuddannelsernes fire hovedområder. 
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Download materialer her: 

https://copenhagenskills.dk/jobcenter/kend-dine-

skills/materialeside/ 

Forløbsvejledning 

Hvad skal I bruge? 
For at gennemføre forløbet bedst muligt, skal I have adgang til følgende: 

 Print af arbejdsark i A3 og gerne i farve – find dem på vores materialeside her   

o Arbejdsarkene ’Hvilke Skills er du god til’ og ’Hvem bruger hvilke skills’ til 

alle elever.  

o ’Prøv et fag’- opgaveark i 2-3 eksemplarer 

 Computere 

 Evt. høretelefoner 

 Papir, sakse og skriveredskaber 

 Adgang til PowerPoint eller Google Slides 

 Projektor og højtalere 

 Adgang til forløbets centrale PowerPoint findes ligeledes på vores 

materialeside  

Overordnet vejledning og vejlederens rolle 
Forløbet er rammesat til at kunne gennemføres på 4-5 lektioner og består af 

aktiviteter, der veksler mellem refleksionsøvelser individuelt og sammen med andre, 

gruppesamtaler og kreative øvelser. 

Man kan vælge at følge PowerPointen fra tavlen trin for trin eller sætte sit eget præg 

på forløbet som vejleder. Alle aktiviteter kan introduceres med tilhørende videoer. 

Her vil de unge tydeligt få at vide, hvad de skal gøre hver for sig og sammen. 

Vejlederen skal støtte de unge i at lave aktiviteterne, spørge ind til deres arbejde og 

samle op på aktiviteterne i gruppen.  

I det følgende gennemgås aktiviteterne én for én via forløbets centrale PowerPoint. 

 

 

  

https://copenhagenskills.dk/jobcenter/kend-dine-skills/materialeside/
https://copenhagenskills.dk/jobcenter/kend-dine-skills/materialeside/
https://copenhagenskills.dk/jobcenter/kend-dine-skills/materialeside/
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Trin 1: Introduktion og ’Kend dine skills’ - 20-30 minutter 
Slide i PowerPoint: 3-8 

Her introduceres forløbet og skills-begrebet for de unge, og de laver den første 

øvelse, hvor de sammen og hver for sig skal reflektere over deres personlige skills.  

Mål: 
 At blive introduceret til forløbet 

 At blive bekendt med skills-begrebet 

 At reflektere over hvilke skills, de har og kan lide at arbejde med 

Hvordan gør I? 
1. Fortæl de unge, at de skal igennem et forløb, hvor de vil lære sig selv bedre 

at kende og lære om muligheder på erhvervsuddannelserne. 

2. Se den første video i Powerpointen ’Kend dine skills’. Her bliver forløbet 

yderligere introduceret. 

3. Se herefter videoen ’Kend dine skills’, der vil introducere de unge til skills-

begrebet. Del arbejdsarket ’Hvilke skills er du god til’ ud.  

4. Se videoen ’Find dine skills’, der vil introducere øvelsen for de unge. 

5. Støt de unge i at finde makkerpar og lave øvelsen. 

6. Husk til allersidst at give de unge mulighed for at flytte deres kryds, når de er 

færdige. Tal evt. om i gruppen, om der var nogen, der efter samtalen med en 

fra gruppen flyttede deres kryds og dermed blev lidt klogere på sig selv. 
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Trin 2: Hvem bruger hvilke skills? – 20-25 minutter 
Slide i PowerPoint: 9-10 

Her skal de unge sætte sig ind i forskellige fag, man kan uddanne sig inden for på 

erhvervsuddannelserne, og vurdere i hvilken grad forskellige skills bliver brugt. De skal 

også reflektere over, hvordan deres egne skills kan bruges ’i den virkelige verden’. 

Mål: 

 At få en endnu bedre forståelse for skills-begrebet 

 At blive introduceret til forskellige faglige uddannelser 

 At reflektere over hvilke skills, der bliver brugt i forskellige fag 

 At få en fornemmelse for, hvordan de unges ’egne’ skills bliver brugt i 

forskellige fag 

Hvordan gør I? 

1. Del arbejdsarket ’Hvem bruger hvilke skills?’ ud. 

2. Se videoen ’Hvem bruger hvilke skills?’ sammen i gruppen. Den vil introducere 

øvelsen. 

3. Vælg en video på hjemmesiden, videoen og PowerPointen henviser til, og se 

den sammen i gruppen. Tal om hvilke skills, der bliver brugt i det pågældende 

fag. Link til denne side her: https://www.edu-c.dk/skills-cph  

4. Støt de unge i at arbejde videre med øvelsen individuelt eller i makkerpar. 

5. Få de unge til at præsentere deres opdagelser for andre de andre grupper. 

 

 

https://www.edu-c.dk/skills-cph
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Trin 3: Hvad er en erhvervsuddannelse? 10-30 minutter 
Slide i PowerPoint: 11-14 

Her skal de unge lære om mulighederne på erhvervsuddannelserne via video, 

hjemmesider og/eller oplæg. Her er der mulighed for at du selv supplerer med et 

oplæg. Der vil være også være mulighed for blot at se de 3 introduktionsvideoer og 

efterfølgende lade de unge orientere sig på www.ug.dk  

Mål: 

 At få indblik i mulighederne på erhvervsuddannelserne 

Hvordan gør I? 

Denne del af forløbet kan gennemføres præcis som vejlederen ønsker det og har 

mulighed for, eller følgende progression kan følges: 

1. Se videoen ’Hvad er EUD’, der introducerer denne del af forløbet. 

2. Se de to videoer ”Kort og godt om erhvervsuddannelser #1” og ”Kort og godt 

om erhvervsuddannelser #2” på de efterfølgende slides. 

3. Gør et eller begge af følgende: 

a. Hold selv et oplæg om erhvervsuddannelserne og tal med gruppen 

om mulighederne 

b. Lad de unge orientere sig på www.ug.dk. På www.ug.dk kan 

vejlederen bede de unge finde mindst 2 uddannelser, de ikke kendte 

til og fortælle om dem til en kammerat. Tal med gruppen om, hvad de 

har fundet i ud af. 

4. Afslutningsvis kan I lave Kahoot med spørgsmål om erhvervsuddannelserne. 

Gruppen behøver ikke at kende alle svar fra oplægget, men kan lære mere 

undervejs. 

 

 

  

http://www.ug.dk/
http://www.ug.dk/
http://www.ug.dk/
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Trin 4: Prøv selv et fag 45-60 minutter 
Slide i PowerPoint: 16-18 

I denne del af forløbet skal de unge ’prøve’ et af fire forskellige fag gennem små 

kreative øvelser, der simulerer opgaver, som faguddannede kan blive stillet.  

Der er opgaver der repræsenterer fire uddannelser – en for hver af 

erhvervsuddannelsernes hovedområder. Hver har et selvstændigt opgaveark med 

en QR-kode. Denne kode vil lede til en video, der forklarer, hvordan øvelsen laves: 

- Omsorg, sundhed og pædagogik: Social og sundhedshjælper 

- Kontor, handel og forretningsservice: Eventkoordinator 

- Teknologi, byggeri og transport: Mediegrafiker 

- Fødevarer, jordbrug og oplevelser: Fitnessinstruktør 

De fire øvelser er designet, så de kan gennemføres med få remedier. 

Mål: 

 At få afprøvet eksempler på de opgaver, faguddannede inden for et af fire 

fag kan møde i deres dagligdag og reflektere over hvilke skills de gør brug af, 

når de løser opgaverne. 

Sådan gør I: 

1. Se videoen ’Prøv et fag’, der vil introducere dette trin for gruppen. 

2. Find ud af, hvem der har lyst til at prøve hvilke opgaver. Lad gruppen kigge 

på de fire opgaveark og skanne QR-koderne, hvis de vil vide mere om, hvad 

øvelserne går ud på. 

3. Gruppen deles i hold på 2-4 unge og giv hver gruppe et opgaveark. 

4. Grupperne skanner QR-koden eller gå ind på linket under for at se 

instruktionerne til opgaven. 

5. Støt de unge i at lave opgaverne og snak med dem om opgaverne og deres 

overvejelser. Lad dem arbejde med opgaverne i ca. 30 minutter. 

6. Brug slidet: ’Sådan fremlægger I jeres opgave’ til at gøre de unge klar til at 

fremlægge deres arbejde for andre. Arket har nogle ’talking points’, som de 

skal kunne fortælle om i deres fremlæggelser. 

7. Lad de unge ’gå på besøg’ hos hinanden, så de får fremlagt deres 

overvejelser for hinanden. Du kan også vælge at lade nogle fortælle om 

deres opgave og refleksioner for den samlede gruppe. 
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Trin 5: Afslutning 
Slide i PowerPoint: 20 

Forløbet er ved at være slut. De unge skal nu reflektere over, om de nu har lært 

endnu mere om sig selv og vil ændre vurderingen af deres egne skills til sidst. 

Mål: 

 At reflektere over deres egne skills en sidste gang 

 At gruppen sammen afslutter forløbet 

Sådan gør I: 

1. Bed de unge om at tage arket ’Hvilke skills er du god til’ frem igen. Bed dem 

reflektere over, om de vil flytte et kryds igen. 

2. Lad de unge kort tale med en makker, om hvorfor/hvorfor ikke, de har flyttet 

et kryds. 

3. Spørg kort i gruppen, om der er nogen, der har flyttet et kryds og 

hvorfor/hvorfor ikke. 

4. Brug forløbets sidste slide til kort at tale med gruppen om, om de synes, at de 

er kommet lidt tættere på målet om at blive klogere på sig selv, deres skills og 

mulighederne på erhvervsuddannelserne. 

 

 


