
Hjælp til at vælge…

”Vil du venligst fortælle mig, hvilken vej jeg 
skal gå herfra?”, spurgte Alice.

”Det afhænger for en stor del af, hvor du 
ønsker at gå hen”, svarede katten.

”Jeg er nærmest ligeglad hvorhen…”, sagde 
Alice.

”Så er det ligegyldigt, hvilken vej 

du går”, sagde katten.

Lewis Carroll: 

Alice i Eventyrland



Karrierelæringsmodel



1. g/1.HF
2. g/1. HF

3. g/2. HF

Karrierekompetence

• Uddannelsesspil
• På vej
• Studievælgeren
• Film og refleksioner

over dine valg
• Vejledning

Optagelse
Ansøgning
Supplering
SU
Sabbat

Hvem er 
Studievalg?

Studieretning
og valgfag

Studievalg

3.g/2.HF2. g/1.HF

Studiepraktik
Spørgeskema
Workshops
og samtaler

Uddannelse
og karriere

Ta’ et valg

Individuel
vejledning

Individuel
vejledning

Individuel
vejledning

Individuel
vejledning

Individuel
vejledning



Det videregående uddannelsessystem
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Det videregående uddannelsessystem

 

    



Et studium - flere forskellige job og karriereveje

Et job - flere forskellige studier

Kun ca. 100 jobs kræver autorisation 
og dermed en bestemt uddannelsesmæssig baggrund 

F.eks. Læge, tandlæge, tandplejer, sygeplejerske, fysioterapeut, 
jordemoder, dyrlæge, advokat, psykolog… 

Uddannelse

Job



• 2-3 personer i en gruppe

• Snak om, hvad I forstår ved 

• Både jeres egen 

definition og andres

Hvad er karriere?

ordet



Karriere – konkurrence eller rejse?





Undersøg videre!

Hvor henter du inspiration?

Hvad har du brug for at undersøge?

Noter!



Mød…

Overvej:

• Hvordan er Maiken og 
Anders kommet frem til 
deres valg af 
uddannelse? 

• Hvad har spillet ind på 
deres uddannelsesvalg?
– Hvilke aktiviteter?
– Hvem?



At vælge

• Fortæl om et valg, du er glad for, at du har truffet, og 
som var svært at træffe

• Hvad er det der gør, at du er glad for det valg du traf?

• Hvordan traf du valget?

• Hvad betød noget for dig, da du traf dit valg?



Hvordan vil du gribe det an, når du skal vælge 
videregående uddannelse?

• Mavefornemmelse - intuition?
(hjerte) 

• Fordele/ulempe liste - rationelt valg?
(Hjerne)

• Plat eller krone?
(Tilfældighed)

• Udelukkelsesmetode?

• Springe ud i det?

• Aktiviteter 
– Undersøge på nettet
– Besøge 

• Relationer – tale med
– Forældre
– Søskende 
– Venner
– Studerende
– Medarbejdere
– Vejledere



Studievælgeren på ug.dk



Refleksion over dine    
(uddannelses-)valg 

hvordan 
hvad 
hvornår

De 4 vigtigste pointer i dag

Karriere

Uddybet kendskab 
til uddannelsernes 
kendetegn

Vejledningsværktøjer 
På vej 
Studievælgeren



Spørgeskema: www.studievalg.dk/sydjylland

http://www.studievalg.dk/sydjylland


Individuel vejledning på din skole

www.bookstudievalgsyd.dk

http://www.bookstudievalgsyd.dk/


1. g/1.HF
2. g/1. HF

3. g/2. HF

Optagelse
Ansøgning
Supplering
SU
Sabbat

Hvem er 
Studievalg?

Studieretning
og valgfag

Studievalg

3.g/2.HF2. g/1.HF

Studiepraktik

Spørgeskema

Workshops
og samtaler

Karriere-
kompetence

Uddannelse
og karriere

Ta’ et valg


