
Undervisningsforløb – ”søg lærepladsen”  

Sammenhæng:  

Forløbet er en beskrivelse af, hvad man kan undervise i, i forbindelse med erhvervsbesøg hos virksomheden Stiholt. Undervisningen 
retter sig især imod ”Ansøgningen som genre” og færdigheder indenfor modtagerrettet kommunikation.  

Hos Stiholt findes der blandt andet 6 forskellige uddannelsesmuligheder, hvor dette forløb fokuserer på 3 erhvervsuddannelser 
bestående af lastvognsmekaniker, handelsassistent og kontorelev. 

Følger man nedenstående undervisningsforløb må der beregnes ca. 7-9 undervisningslektioner inden besøget hos Stiholt. Vær 
opmærksom på, at det skriftlige arbejde skal være Stilholt i hænde 14 dage inden besøget.  

Mål:  

Eleverne kan skrive i forskellige formelle genrer og målrette det skrevne til en given modtager.  

Tegn på læring:  

- Du kan forestille dig og beskrive en modtager 

- Du kan tilpasse dit sprog til de forskellige modtagere  

- Du kan bruge dit sprog til at fange modtagerens opmærksomhed og pirre hans/hendes nysgerrighed i forhold til det skrevne.  

Tiltag (indhold):  

Tid Indhold Materialer 



1. lektion Eleverne introduceres til modtagerrettet 
kommunikation. 
  
Nedenstående punkter til fælles drøftelse og 
gennemgang.  

- Hvad vil det sige, at henvende sig til en 
bestemt modtager? 

- Hvornår kan man få brug for at rette en 
tekst til en modtager, man ikke kender i 
forvejen. (henvendelse til kommunen, 
skrive læsebrev til avisen, skrive brev til 
politiker ang. aktuel sag, ansøgning, 
klagebrev).  

Hvad karakteriserer de ovenstående. Hvad skal 
man være opmærksom på, når man skriver disse?  



2-3. Lektion Produktion af henvendelser og beskrivelse/
forestilling omkring modtagere.  

Tekster til kommunale instanser og myndigheder 
kaldes for ”formelle tekster”.  
Eleverne introduceres nu til ”regler” og normer 
omkring ”formelle tekster”  

Skriveopgave. (Tid: 25 minutter)  
Klassen deles i 5 grupper, som nu hver skal 
producere en formel tekst til en i forvejen 
bestemt modtager.  

1. Postkort til mormor (fra ferie i Paris).  
2. Klagebrev til Elgiganten over defekt 

mobiltelefon.  
3. Mødeindkaldelse + dagsorden til 

elevrådsmøde. 
4. Brev til skolen ang. et ønske om et 

køleskab i klasselokalet.  
5. Annonce i avis angående vejfest, hvor alle 

skal medbringe egen ret. 
Opgaven har to dele:  

1. Beskriv den modtager, som skal læse 
teksten.  

2. Skriv teksten.   

Fælles:  
Lad hver gruppe læse deres bud på ovenstående 
skriveopgave op. – først efter endt oplæsning af 
henvendelsen fortæller eleverne om deres 
beskrivelse/vurdering af modtageren (og evt. 
hvilken betydning det har haft for deres 
henvendelse)..  

Til fælles drøftelse:  
Hvilke modtagere har vi i spil ved ovenstående 
opgave?  
Hvilken betydning har det for teksten?  
Hvilke forskelle/ligheder kan I se i de forskellige 
tekster?  
En af disse tekster er en mere ”uformel 

5 forskellige henvendelsesopgaver. (beskrevet 
under indhold)  
 



4. lektion Intro til genren ”ansøgning”  

Eleverne introduceres i denne lektion til det at 
skrive en ansøgning. Her inddrages de 
betragtninger, der allerede er gjort tidligere ang. 
forskellige modtagertyper og deres indvirkning på 
en tekst. Herudover er det vigtigt at komme ind 
på, hvordan en ansøgning bygges op (layout), 
hvilke formelle krav der er til indhold (dato, 
modtager, cv osv.)  
Se gerne links for beskrivelse af genren, layout 
og eksempler på ansøgning.  

Punkter til klassediskussion:  
- Hvad er en god ansøgning?  
- Hvad er vigtigt at have med i en 

ansøgning?  
- Kan noget, som er godt i en ansøgning 

være dårligt i en anden?  

Krav til en ansøgning:  
Data: dine personlige data bør fremgå tydeligt.  
Motivation: hvad har fået dig til at skrive 
ansøgningen? 
Vær realistisk: find en balance mellem at være 
alt for beskeden og alt for pralende.  
Personlig stil: skriv i en personlig stil, men uden 
at det bliver talesprog.  
Layout: Sørg for, at dit layout underbygger både 
din personlige stil og passer til modtageren.  
Korrektur: En ansøgning må ikke indeholde fejl, 
så det er meget vigtigt at læse korrektur, eller at 
få en anden til at gøre det.  
Annonce og ansøgning skal hænge sammen.  

Om ”at skrive en ansøgning” + eksempler på 
ansøgninger:  

Klik her 

Se ligeledes bilag 1.1 fra ww.emu.dk – om at 
skrive ansøgninger. 

På http://www.jobindex.dk/cgi/textmachine.cgi kan 
du finde inspiration til såvel sprogligt indhold som 
opsætning af ansøgningen. 

https://skrivansoegning.dk/jobansoegninger/
http://www.jobindex.dk/cgi/textmachine.cgi


  

5-8.  lektion ”SØG JOBBET”  
Bilag 1 kan med fordel udleveres til eleverne 
som stilads.  

Eleverne præsenteres nu for 3 forskellige 
”lærepladser” de kan søge hos virksomheden 
Stiholt: lastvognsmekaniker, handelsassistent og 
kontorelev.  

Elevernes deles op (bedst hvis der efter 
interesse) og skal nu forsøge, at skrive en 
ansøgning til Stiholt. Det er vigtigt at eleverne 
har fokus på: modtageren, at ”sælge sig selv” og 
layout.  

1. Vælg hvilken elevplads du vil søge  
2. Læs annoncen igennem 2 gange – 

understreg de vigtigste ord og oplysninger 
– noter hvilke krav virksomheden stiller i 
annoncen.  

3. Lav en disposition til din ansøgning.  
4. Skriv første udkast til din ansøgning. 
5. Få kommentarer til dit første udkast af 

din lærer eller responsmakker.  
6. Skriv den endelige version af ansøgningen.  
7. Ret din ansøgning til så layout og indhold 

er lige præcis, som du vil have det.  

Ansøgningerne sendes til Stiholt senest 14 dage 
inden forløbet – virksomheden vælger så de 
ansøgere ud, som de vil have til samtale. 
Sendes til Rune Elias på: rel@stiholt.dk  

mailto:rel@stiholt.dk




Bilag 1.  

Indholdet i ansøgningen 
En skriftlig ansøgning bør indeholde: 

    * sidehoved  
    * indledning  
    * hovedafsnit 
    * afslutning  
    * bilag 
  
Sidehoved 

Skriv dit navn, adresse, telefonnummer og evt. e-mailadresse øverst.  
Indsæt nogle tomme linjer, hvorefter du skriver firmaets navn, adresse og eventuelt kontaktperson. 
Indsæt dato til højre 
  
Indledning 

Overskrift (ex. Ansøgning vedrørerende stilling som …) 
I indledningen fortæller du, hvorfor du søger denne praktikplads - hvad er det ved stillingen/ arbejdet, der tiltaler dig. 
(nærlæs jobannoncen og studer virksomhedens hjemmeside - hvad kan de tilbyde dig) 
  
Hovedafsnit 

Det er her, du skal sælge dig selv. 
• Hvilke formelle krav opfylder du? (hvilken uddannelse er du i gang med, og hvordan kan du bruge din uddannelse og fagene i jobbet?)    
• Hvilken erhvervserfaring har du? (hvilke jobs har du haft, og hvor har du været i praktik? Hvordan kan du bruge det, du har lært i elevstillingen?) 
• Hvilke personlige kvalifikationer har du?  (nogle af de nøgleord som annoncen efterspørger - fx. selvstændig, initiativrig, mv. Husk også at 

nævne beviser på det du skriver. Fx at du trives godt med at arbejde i grupper på Handelsskolen - du er god til at samarbejde …) 

Afslutning 

Skriv en kort afslutning, fx at du ser frem til en samtale. 



Afslut med dit navn (hvis ansøgningen er printet ud, skal du huske at skrive under) 

Skriv nederst på ansøgningen, hvilke bilag du lægger ved: CV, gerne karakterer og udtalelser

Layout og sprog 

Det er vigtigt at din ansøgning fremstår overskuelig. 
Indsæt linieskift ved naturlige afsnit, ikke for lange sætninger. 
Der må ikke være stavefejl og andre grammatiske fejl. 

Din ansøgning skal være logisk opbygget og let at læse. Der skal være sammenhæng. Du skal ikke remse op, hvad du tidligere har lavet. Ansøgningen 
handler om, hvad du kan tilføre virksomheden fremdadrettet. CV'et handler om, hvad du har bag dig. 

Lad en anden læse ansøgningen igennem. Det er altid godt at lade sig inspirere af andre, men du må ikke få en anden til at skrive for dig. 
Ansøgningen bør højst fylde en A4 side. 

På http://www.jobindex.dk/cgi/textmachine.cgi kan du finde inspiration til såvel sprogligt indhold som opsætning af ansøgningen.

Utraditionelle ansøgninger 

En traditionel opbygget ansøgning er som regel det sikreste. Den mere utraditionelle er i sagens natur umulig at beskrive.  Hvis du vælger at lave en 
mere utraditionel ansøgning, bør du skræddersy den til det enkelte job. 

http://www.jobindex.dk/cgi/textmachine.cgi

