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1 - Kan jeg? 

I disse opgaver skal I finde ud af, hvad I har brug for at lære. 

 

 

Opgave 1 

I skal arbejde i grupper på tre personer. Kursist A får en jobbeskrivelse. Kursist A skal nu fortælle om 

jobbet og give råd til kursist B, som gerne vil søge et lignende job. Hvilke kvalifikationer skal man 

have? Hvad skal man kunne lide for at have jobbet? Osv. 

 

SPROGHJÆLP 

Det er vigtigt at... 

Jeg tænkte på... 

Ved du... 

Jeg vil gerne vide... 

  

Kursist B skal udtrykke tvivl og tror ikke, han/hun vil kunne klare jobbet. Fortæl kursist A, hvorfor du 

ikke tror, du kan klare jobbet. 

 

SPROGHJÆLP 

Jeg ved ikke... 

Jeg er ikke sikker på... 

Jeg tvivler på…    

  

Kursist C skriver stikord undervejs. 

 

Gennemspil rollespillet med nye roller. 

 

Til sidst skriver hver kursist individuelt sætninger ud fra stikordene. 

 

SPROGHJÆLP 

Kursist A sagde... 

Han spurgte B... 

Kursist B var ikke sikker på… 

Man kan ikke arbejde som X, … 

 

 

Opgave 2 

I skal nu kigge på jeres sætninger. Gå sammen i grupper og sammenlign, hvad I har skrevet. Skriv de 

sætninger på tavlen, hvor I ikke er enige i formuleringen. Måske vil jeres lærer også skrive nogle af 

jeres sætninger op.  
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Opgave 3 

Se sammen i klassen på de sætninger, I har skrevet på tavlen. Sandsynligvis peger sætningerne på 

nogle af jeres sproglige problemer. Det er ikke meningen, at I nu skal finde svaret på jeres problemer. 

Formuler i stedet blot, hvad det er, I har brug for at forstå. 

 

Jeg vil gerne forstå __________________________________________________________________  

Jeg vil gerne forstå __________________________________________________________________  

Jeg vil gerne forstå __________________________________________________________________  

 

Beslut nu, om I sammen i klassen vil arbejde videre med et af problemerne, eller om I vil finde 

sammen i grupper, der arbejder med forskellige problemer. 
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Professionskort 

  

  

  

  

  

Bager 

tidligt op, skæve arbejdstider, 

weekendarbejde, fysisk arbejde, stærke arme, 

elske at bage, mellemlang uddannelse, står op 

meget af tiden 

  

find selv på mere 

Lægeassistent 

kontorarbejde, stillesiddende arbejde, 

kundekontakt, godt humør, faste arbejdstider, 

meget computerarbejde, mellemlang 

uddannelse, få kolleger 

  

find selv på mere 

  

Politibetjent 

fleksible arbejdstider, psykisk belastende, 

spændende, ikke to dage er ens, svært at 

lægge arbejdet fra sig i fritiden, fysisk 

krævende, lange ventetider, mange kolleger, 

nattevagt 

  

find selv på mere 

  

Sygeplejerske 

arbejde med mennesker, skiftende 

arbejdstider, natarbejde, fysisk hårdt, står 

meget op, går meget rundt, social kontakt, 

mange kolleger, skiftende arbejdsopgaver, 

nogle gange psykisk hårdt 

  

find selv på mere 

  

Tandlæge 

arbejde med mennesker, patientkontakt, god 

løn, lang uddannelse, praktisk arbejde, få 

kolleger, selvstændig 

  

find selv på mere 

  

Selvstændig 

skiftende arbejdsopgaver, lang arbejdsuge, 

stort ansvar, skiftende indtægt, høj risiko, 

stressende, tilfredstillende 

  

find selv på mere 

Pædagog 

arbejde med børn, skiftende arbejdstider, højt 

støjniveau, mellemlang uddannelse 

  

find selv på mere 

  

Butiksassistent 

serviceminded, skiftende arbejdstider, god til 

kundekontakt, stressende i travle perioder, 

skæve arbejdstider 

  

find selv på mere 

  

  

  


