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Titel:  Gæt en type 

 
Anbefalet klassetrin: 7 - 10. klasse  

 
Beskrivelse: Der spilles stikbold og gættes hvilken type 

ungdomsuddannelse der passer til 

forskellige jobs   
 

Tidsforbrug:  Ca. 1  lektion 



    
 

     

Gæt en type  

Lærervejledning  

Formål: 

 Eleverne skal lære at kende forskel på hvilke jobs, der kræver 
erhvervsuddannelse (EUD) og hvilke der kræver gymnasial GYM uddannelse. 

 Eleverne skal bevæge sig. 

 Eleverne skal opdage at både EUD og GYM kan føre til samme job. 

 

Rekvisitter/forberedelse: 

 Gymnastiksal hvor eleverne kan spille stikbold (kan være udenfor i godt vejr) 

 Jobbilledkort (fås af UU-vejlederen) og 2 stk. karton i forskellige farver (EUD og 
GYM) 

 Bolde (gerne skumgummi) og ”elefantsnot” 

 Facitliste  

Spilleregler: 

Jobkortene lægges med bagsiden op – de to stykker karton hænges op i den anden 
ende af lokalet. Aftal hvilken farve der er EUD og hvilken der er GYM. Der spilles nu 

stikbold, når man dør, skal man trække et kort og sætte det fast med elefantsnot på 
det rigtige karton. Læreren er dommer – sættes jobkortet rigtigt, er man levende 
igen, sættes det forkert må man løbe tilbage med jobkortet og trække et nyt, som 

man så skal placere. 

Når alle jobkort er placeret kan man tage en fællessnak 

 Hvad laver man i forskellige jobs 

 Hvorfor kan flere jobkort hænge på begge kartonark 

 Er det bedst med en EUD eller en GYM uddannelse 

 Hvad er et godt job (løn, arbejdsglæde …….) 

 

 

 



    
 

     

”Gæt en type”   Facitliste 
Hvilken ungdomsuddannelse kan man tage for at blive …… 

 Erhvervsuddannelse 

EUD 

Gymnasial 

udd. GYM 

Enten EUD 

eller GYM 

Advokat  x  

Anlægsgartner x   

Bager x   

Bandagist x   

Bankfunktionær   x 

Biokemiker  x  

Blomsterhandler x   

Boghandler x   

Dækmontør x   

Ejendomsmægler   x 

Elektriker x   

Ernæringsassistent x   

Farmaceut  x  

Farvehandler x   

Film og tv medarbejder x   

Frisør x   

Fysioterapeut   x 

Glarmester x   

Grønthandler x   

Kemiker  x  

Kiropraktor  x  

Kirurg   x  

Kloakmester x   

Plastmager x   

Politibetjent   x 

Præst  x  

Psykolog  x  

Pædagog   x 

Programør og systemudvikler  x  

Radiograf   x 

Receptionist x   

Social og sundhedshjælper                  x   

Sundhedsplejerske   x 

Sygeplejerske   x 

Sælger   x 

Tandklinikassistent x   

Tømrer x   

Urmager x   

 

 


