
    

   
 

Et samarbejde mellem og 

Jobrapport 
Som forberedelse til virksomhedsbesøget, skal du sætte dig ind i virksomhedens opgaver og 

vurdere, hvilke forhold der er vigtige for dig i et kommende job. 

 

Virksomhedens navn:  

Hvad producerer den:  

Hvilken branche hører den til:  

Hvilke job er der på virksomheden (Søg evt. på praktikpladsen.dk): 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

 

Hvilke af nedenstående punkter, der er vigtigst for dig i et fremtidigt job: 

Hvad skal et job indeholde, for at jeg synes, det er 

spændende? 

Sæt 

kryds 

Hvilke job indeholder  

(skriv nummeret): 

Var det 

rigtigt 

Teknologi    

Naturvidenskab    

Sprog    

IT    

Rejser    

Man skal producere et synligt produkt    

Man skal bruge hænderne    

Samarbejde med andre     

Højt arbejdstempo    

Varierende    

Høj løn    

Middel løn    

Lav arbejdsløshed    

Man skal arbejde selvstændigt    

Man skal træffe beslutninger    

Mulighed for videreuddannelse    

Kort uddannelse 1- 2 år    

Mellemlang uddannelse 3 – 4 år     

Lang uddannelse 5 – 6 år    
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Hvilket job passer så bedst til det, som du kan lide? 

 

 

 

 

 

Undersøg på virksomhedsbesøget, om det du tror jobbet indeholder også passer med 

virkeligheden? 

 

 

 

 

 

Efter virksomhedsbesøget, hvilket job synes du er mest spændende?  
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Spørgsmål Noter 

Baggrundsspørgsmål 

Hvordan er jeres arbejdsplads? Hvilke værdier 

vil du sige I har? 

 

Er der noget der gør jeres arbejdsplads unik?  

Hvordan er… ?  

  

  

  

  

Job 

Hvad er dine primære opgaver?  

Hvad består en arbejdsdag/uge af?  

Hvilke forventninger stilles der til dig? Og 

hvordan ved du, hvornår du har klaret dit job 

godt? 

 

Hvilke kompetencer oplever du er særligt 

vigtige i dit daglige arbejde 

 

Hvordan er …?  

Hvad er …?  

  

  

  

  

Uddannelse og karriere 

Hvilken uddannelse har du?  

Har du altid vidst hvilken uddannelse du skulle 

tage? 

 

Hvad er …?  

Hvad er dine fremtidsplaner?  
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Uddybende spørgsmål 
Forbered en række spørgsmål til medarbejdere med udgangspunkt i nedenstående. Stil spørgsmål 

om virksomheden, medarbejdernes job samt uddannelse og karriere. 

 

I et interview er der ofte behov for at stille uddybende så du får interviewpersonen til at fortælle 

noget mere om emnet. Tag udgangspunkt i følgende og find selv på flere: 

• Kan du fortælle lidt mere om det?  

• Hvordan kommer det til udtryk? 

• Kan du give et eksempel på det?  

 
 

Her kan du læse mere om job og uddannelse og tage forskellige tests 

om uddannelsesvalg: 
 

• Uddannelsesguiden: https://www.ug.dk/6til10klasse/erhvervsuddannelsehovedtemaside 

Her kan du læse om erhvervsuddannelserne og alle de muligheder der findes. Du kan 

prøve forskellige test, som kan hjælpe dig med at træffe dit valg. Der er også små film, som 

du kan se. 

• EMU – Danmarks læringsportal: https://www.emu.dk/omraade/gsk-elever 

Her kan du finde oplysninger om job og uddannelse. Artiklerne henvender sig til dig i 

grundskolen. 

• Du kan også finde en masse information om de jobmuligheder, der er indenfor en bestemt 

branche ved at læse på brancheforeningernes hjemmeside fx 

o Fremstillingsindustrien: https://ffi.di.dk/Pages/Forside.aspx 

o Træ- og møbelindustrien: https://tmi.di.dk/Pages/Forside.aspx 

o Dansk Byggeri: https://www.danskbyggeri.dk/ 
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