
To-do-liste
Hvad har jeg brug for at undersøge?
Hvordan vil jeg undersøge det?

PÅ VEJ

Navn:

.....................................................

Klasse:

.....................................................

Skole:

.....................................................

Erhvervs-
akademi-

uddannelser
2-2½ år

Professions-
bachelor-

uddannelser

3-4 år

Universitets-
uddannelser

Kandidat  2 år

Universitets-
uddannelser

Bachelor  3 år

Erhvervsuddannelser Gymnasiale uddannelser

Folkeskolen/grundskolen

Jura

Engelsk

Sygeplejerske

Socialrådgiver

Civilingeniør

Laborant

Finansøkonom

Folkeskolelærer

Psykologi

Datamatiker

SE MEGET MERE PÅ UDDANNELSESSTEDERNES 
EGNE HJEMMESIDER – GOD FORNØJELSE 

BRUG WWW.UG.DK 
TIL AT ARBEJDE 

VIDERE MED DINE 
TANKER OM 

UDDANNELSE

STUDIE-
VÆLGEREN

LÆS INTERVIEWS/MØD EN…

ADGANGS-
KORTET

JOBKOMPASSET

I dette 
værktøj 
begynder 
du med dine 
interesse
områder, kommer igennem andre ting, du synes er 
vigtige for din uddannelse, får vist mulige uddannelser 
og præsenteres til sidst for en handlingsplan.

Vælg dine fag fra gymnasiet, og se hvilke videre
gående uddannelser, din gymnasiale uddannelse 
giver adgang til.

Måske har 
du mødt en 
jobtitel, du 
gerne vil vide lidt mere om. Måske vil du gerne 
læse et interview med en person, der har netop 
det job, du går og overvejer.

Find jobtitler, 
der lyder 
spændende, 
eller du er 
nysgerrig 
omkring, og læs en kort beskrivelse 
af jobbet, og klik videre til hele jobartiklen på 
www.ug.dk

   
    

 Klik på ”Få inspiration”

På vej

navn: .....................................................

Klasse: ...................................................

Skole: ....................................................

  Navn:

PÅ VEJ

1  JEG VED, 
hvilken 
uddannelse 
jeg vil tage!

2  Hvilke områder i dette 
arbejds ark bekræfter mig 
i mit valg af uddannelse?

3  Åbn Studievælgeren på 
ug.dk

Hvilke andre uddannelser 
kan være i spil i forhold 
til mine styrker, værdier, 
in  te resser, forventninger 
og ønsker til min karriere?

1  JEG ER ÅBEN 
overfor, hvilken 
uddannelse 
jeg vil tage!

2  Åbn Studievælgeren på 
ug.dk

Hvilke interesseområder vil 
jeg se på, ud fra mine styrker, 
værdier, interesser, forventnin -
ger og ønsker til min karriere?

3  Hvilke uddannelser kan 
være i spil?

O
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E 

3  
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HUSK:

bookstudievalgsyd.dk

studievalg.dk

mig?

Inspiration

Hvor henter je
g inspiration?

• Netværk

• Uddannelsesbesøg

• Virksomheder

• Frivillig
t arbejde

• Undervisere / V
ejledere

• Andet



Hvad er vigtigt, når DU vælger uddannelse..?  

 

 
  

 
 

 

  

 
 
   
    
     

..at uddannelsen 
ikke er for lang

..hvor stor læse-
mængden er på 

uddannelsen

..at der er et godt 
socialt miljø 

..at der er mulighed 
for udlandsophold i 

løbet af uddannelsen

..at der er afvekslende 
undervisningsformer

..at uddannelsen 
har høj status  

  ..at der er mulighed 
for videreuddannelse

..at der er praktik 
i uddannelsen

 
 

..hvor uddannelsen 
..at uddannelsen 
fører frem til et 
vellønnet jobligger geografisk

..at uddannelsens 
længde er passende

..at der er gode 
chancer for job

Hvad er vigtigt, når DU vælger uddannelse..?  

 

 
  

 
 

 

  

 
 
   
    
     

..at uddannelsen 
ikke er for lang

..hvor stor læse-
mængden er på 

uddannelsen

..at der er et godt 
socialt miljø 

..at der er mulighed 
for udlandsophold i 

løbet af uddannelsen

..at der er afvekslende 
undervisningsformer

..at uddannelsen 
har høj status  

  ..at der er mulighed 
for videreuddannelse

..at der er praktik 
i uddannelsen

 
 

..hvor uddannelsen 
..at uddannelsen 
fører frem til et 
vellønnet jobligger geografisk

.. at jeg ved, hvilke 
jobs uddannelsen 
kvalifi cerer mig til

Hvad er vigtigt, når DU vælger uddannelse..?  

 

 
  

 
 

 

  

 
 
   
    
     

..at uddannelsen 
ikke er for lang

..hvor stor læse-
mængden er på 

uddannelsen

..at der er et godt 
socialt miljø 

..at der er mulighed 
for udlandsophold i 

løbet af uddannelsen

..at der er afvekslende 
undervisningsformer

..at uddannelsen 
har høj status  

  ..at der er mulighed 
for videreuddannelse

..at der er praktik 
i uddannelsen

 
 

..hvor uddannelsen 
..at uddannelsen 
fører frem til et 
vellønnet jobligger geografisk

Faglige og 
personlige
styrker

Hvad er jeg god til?
Hvad synes andre, 
jeg er god til?

Studieform

Hvordan lærer jeg bedst?

Værdier

Hvad betyder 
noget for mig? 
Hvordan vil jeg bidrage
til verden?

Fritid/
Andet

Hvad bruger jeg 
ellers min tid på?

Fag

Hvilke fag kan jeg lide?
– og hvilke kan jeg 

ikke lide?

Uddannelser

Hvilke uddannelser 
overvejer jeg?

Karriere

Hvilke ønsker har jeg til 
mit job og liv i fremtiden?

Samarbejde

Hvilke roller kan jeg lide 
at have i samarbejde med 

andre? Hvilke måder at 
samarbejde på har 

jeg positive erfa-
ringer med?

Hvad er vigtigt, når jeg vælger uddannelse?
OPGAVE 1 

VÆ
LG 3 Hvad er vigtigt, når jeg vælger uddannelse?

O
PG

AV
E 

2  


