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1. Gennemgang af årets væsentligste aktiviteter og tiltag 
 

I henhold til kontrakten mellem Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM) og Aarhus Universitet (AU) 
leverer Studievalg Østjylland hvert år en årsrapport, som beskriver årets gang.  
 
Årsrapporten udarbejdes til UFM som led i kontrollen med, at Studievalg Østjylland leverer de ydelser, der 
er indgået kontrakt om. Vi udvikler løbende indholdet og kvaliteten, men rammerne er, som beskrevet i 
kontrakten, stort set de samme fra år til år. Derfor vil denne rapport handle om nye tiltag og områder, som 
vi har haft ekstra fokus på i det forgangne år.  
 
Derudover må årsrapporten gerne give andre læsere et indblik i, hvad Studievalg Østjylland har haft fokus 
på i 2017, samt hvordan vi udfolder vores kerneydelse ”vejledning om valg af videregående uddannelse og 
erhverv” over for de forskellige målgrupper, vi er i kontakt med. 
 
UFM og AU har indgået kontrakt om Studievalg Østjylland, som derfor er organisatorisk knyttet til AU indtil 
1. august 2018. Derefter overgår alle 7 Studievalgscentre til en central organisering under Studievalg 
Danmark med et Studievalgssekretariat og mere direkte tilknytning til UFM. Studievalgs opgave er og vil 
fortsat være at vejlede alle borgere om valg af videregående uddannelse og erhverv, uafhængigt af AU og 
andre uddannelsesinstitutioner, idet vejledningen fortsat vil være uddannelses- og sektorneutral og med et 
landsdækkende perspektiv. 
 
Hovedaktiviteten i Studievalg Østjylland er vejledning af elever på ungdomsuddannelser i Østjylland, som 
dækker Randers, Grenå, Rønde, Favrskov, Silkeborg, Horsens, Skanderborg/Odder, Hedensted og Aarhus. 
Her samarbejder Studievalg Østjylland med regionens 42 gymnasiale uddannelser (ca. 22.500 elever) samt 
regionens 27 erhvervsuddannelser (ca. 11.000 elever). 
 
Studievalg Østjylland vejleder også vejledningssøgende uden for uddannelsessystemet, studerende i 
videregående uddannelse og folk i beskæftigelse fra vores vejledningscenter på Trøjborg og på Dokk1 i 
Aarhus. Her er der hele året tilbud om individuelle samtaler samt en række informationsoplæg og 
workshops med forskellige temaer.  
 
I 2017 blev der afholdt lidt over 1.000 kollektive og gruppevise vejledningsaktiviteter på 
ungdomsuddannelserne og på Trøjborg og på Dokk1 i Aarhus. Derudover blev der gennemført ca. 16.500 
individuelle vejledningsaktiviteter i alt. 
 
Studievalg Østjylland har takket være dygtige vejledere, det gode samarbejde med 
ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser udført et stort og meningsfuldt arbejde med 
elever, unge og voksne i og uden for ungdomsuddannelserne. 
 

1.1 Kollektiv vejledning i de gymnasiale ungdomsuddannelser  
 
Karrierelæring blev fra starten af skoleåret 2017 ét af de fire kompetencemål, som skal integreres på de 
gymnasiale uddannelser i forbindelse med den nye gymnasiereform. Studievalg Østjylland har i foråret 
2017 arbejdet intensivt med at omlægge vores vejledning, så den i højere grad kan matche skolernes 
arbejde med karrierelæring. Studievalg besidder omfattende viden om karrierelæring og karrierevejledning 
og har derfor her i opstartsfasen kunnet bidrage konstruktivt i arbejdet med at integrere og udvikle 
skolernes arbejde med karrierelæring.  
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I januar 2017 blev der afholdt møde med alle 
gymnasierektorer i Region Midtjylland med det formål at få 
inputs til at justere Studievalgs vejledningskoncept og 
samtidig fortælle om, hvordan Studievalg Østjylland kan byde 
ind i karrierelæring i gymnasiet. Derudover har vi, på 
baggrund af CeFUs karrierelæringsmodel (jf. billedet til højre 
for), udviklet en didaktisk progressionsplan (bilag 1), som 
beskriver målene for og med vores kollektive vejledning på 
hhv. 1., 2. og 3. år i gymnasiet.  
 
Vi har desuden fået trykt et lærerkatalog (bilag 2), som er 
blevet uddelt til alle gymnasielærere, hvori vi beskriver, 
hvordan Studievalg Østjylland kan bidrage til karrierelæring i gymnasiet. Vi har derudover udviklet et 
læreroplæg og vi har været med på personaledage og afholdt oplæg eller hele kursusdage omkring 
karrierelæring for ca. ¼ af vores skoler. Hele dette arbejde har selvsagt ændret vores udbud af kollektiv 
vejledning, hvilket vi samtidig har brugt en del tid på at justere og udvikle på ny. 
 
Hele processen omkring udviklingen af kollektiv vejledning tager 
udgangspunkt i vores vejledningskoncept med ”Valgpilen”, der 
indeholder faserne: Viden, Selvindsigt, Handling. Den illustrerer 
valgprocessen (og karrierelæringsprocessen) og er desuden det 
koncept, som al vores vejledning tager udgangspunkt i, jf. Studievalg 
Østjyllands kontrakt. Vores vejledningskoncept lægger sig rigtig fint 
op af de tre faser i CeFUs karrierelæringsmodel, og i vores 
progressionsplan har vi fokus på de dele af CeFUs model, som vi 
mener, vi kan bidrage med ift. karrierelæring.  
 
 
Gennem hele Studievalgs eksistens har vi leveret kollektiv vejledning og vi har hele tiden arbejdet på at 
gøre denne vejledning mere målrettet og relevant for den enkelte elev. Kollektiv vejledning retter sig mod 
alle elever i en ungdomsuddannelse og foregår oftest klassevis eller flere klasser sammen, hvor Studievalg 
Østjyllands vejledere er til stede og i kontakt med samtlige klasser. Studievalgsvejlederen bliver synlig for 
alle elever og får samtlige elever i tale. Kollektiv vejledning er en blanding af information, dialog og 
refleksive øvelser, som udfordrer og kvalificerer elevernes tanker og forestillinger om egen uddannelses- og 
karrieremæssig fremtid. 
 
Vi har i den kollektive vejledning fokus på italesættelsen af at være i en valgproces. Gennem forskellige 
refleksionsøvelser fokuserer vi på at gøre den kollektive vejledning så relevant som mulig for den enkelte 
elev og dennes egen karrierelæring, hvilket vi gør ved i høj grad at inddrage eleverne. 
 
Til oplæggene er vi som vejledere gået fra at være oplægsholdere til at være facilitatorer af en valgproces, 
hvor eleverne deltager på forskellige måder gennem hele vejledningssessionen. Vi har udviklet nye øvelser 
og i det hele taget forsøgt at skifte mellem forskellige måder, hvorpå vi kan levere vores budskaber. Vi har 
desuden i dette år haft fokus på at udvikle vores kompetencer som oplægsholdere, hvorfor vi har arbejdet 
en del med vores kommunikation ift. hvordan vi bedst muligt fanger eleverne og holder deres fokus og 
hvordan vi i det hele taget udfører ”Det gode oplæg”. 
 
Hele dette store arbejde i foråret har bevirket, at vi har fået et udvidet samarbejde med stort set alle 
gymnasieskolerne i Østjylland. På de fleste gymnasier har vi her i efteråret været en integreret del af 
studieretningsforløbet/fagpakkeforløbet, hvor vi sammen med skolens personale har klædt 
1.g’erne/1.hf’erne på til at træffe valg om studieretning/fagpakke. Vi har introduceret eleverne for 
Studievalg, for det videregående uddannelsessystem og vi har præstenteret de forskellige værktøjer på 
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www.ug.dk, primært Adgangskortet. Vi har også deltaget i mange forældreaftener. Her har det primære 
fokus igen været på at fortælle eleverne og deres forældre om, hvilke videregående 
uddannelsesmuligheder en gymnasial eksamen åbner op for, og hvilke overvejelser man kan gøre sig i 
forhold til valg af studieretning/fagpakke og valgfag. På møderne har vi desuden beskrevet Studievalg 
Østjyllands tilbud til gymnasieeleverne under og efter deres ungdomsuddannelse, samt præsenteret 
forskellige værktøjer på www.ug.dk, der kan understøtte elevernes valgproces.  
 
På de lokale VUC-centre og på de skoler, hvor der primært udbydes HF, har vi oplevet et endnu større 
samarbejde end normalt, da vi oplever, at disse skoler er meget længere fremme i at tænke karrierelæring 
ind i hele skoleforløbe og derfor også i at tænke ind, hvornår det bedst giver mening at lægge Studievalgs 
vejledning. Vi har flere steder fået lov at bidrage til deres planlægning af karrierelæringsaktiviteter, og det 
har givet rigtig god mening, at Studievalgs vejledning i endnu højere grad er blevet en integreret del af 
vejledning og undervisning af den enkelte elev. 
 
Vi er desuden på flere skoler blevet inviteret med, når skolen har haft besøg af andre vejledningstilbud som 
f.eks. VIA på Vejen og Det Rullende Universitet. Det fungerer godt, at Studievalg er tilstede på de dage, hvor 
eleverne arbejder med inspiration til valg af videregående uddannelse, så vi hele tiden bliver associeret 
med deres mulighed for at få vejledning ift. deres muligheder efter deres ungdomsuddannelse. 
 
I 2017 er der sket et fald i antallet af den kollektive vejledning i forhold til 2016, hvilket bl.a. skyldes at 
Studie- og Karrieredag, som vi normalt afholder i januar i samarbejde med Uddannelse Uden Grænser, blev 
aflyst med meget kort varsel, da Uddannelse Uden Grænser gik konkurs. Det har efterladt en øget 
efterspørgsel fra både elever og ungdomsuddannelser på lignende arrangementer. Vi har derfor arbejdet 
på at lave et nyt tilbud til afgangseleverne – både i form af ”Studievalg Talks”, som er beskrevet nedenfor, 
og i form af at opfordre skolerne til at gøre ”Åbent Hus-besøg” på de videregående uddannelser 
obligatorisk for alle deres afgangselever. I den forbindelse har vi i løbet af efteråret samarbejdet med de 
videregående uddannelser i vores region om, hvordan det kan gøres muligt, og her i foråret 2018 deltager 
ca. halvdelen af de gymnasiale skoler i et forsøg med obligatorisk åbent hus. I sammenhæng hermed 
kommer Studievalg Østjylland forinden ud på skolerne og klæder eleverne på til at deltage i åbent hus 
samtidig med, at de videregående uddannelser har øget fokus på, at målgruppen for årets besøg kan være 
en smule anderledes, da det også må forventes at de får besøg af flere, som stadig går i gymnasiet. 
Studievalg Østjylland deltager desuden med en udvidet oplægspakke på Dokk1 ifm. U-days, som er åbent 
hus i Aarhus. Dette er beskrevet nærmere i afsnittet omkring samarbejde med de videregående 
uddannelser. 
 
Ud over den kollektive vejledning tilbyder vi også individuelle aktiviteter, som er samtaler mellem en 
vejleder og en elev. Samtalerne skal bookes digitalt via www.studievalg.dk/book. Eleven kan være blevet 
inviteret/opfordret af Studievalgsvejlederen til at booke en samtale eller eleven kan gøre det på eget 
initiativ. Vejlederen bruger vores eget mailsystem eller skolens intranet (fx Lectio) til at orientere om datoer 
for samtalerne.  
 

1.2 ”Studievalgdage” og ”Studievalg Talks” 
 
Til arrangementet, som vi kalder ”Studievalgdag”, tager fire-fem Studievalgvejledere ud på én skole og 
”overtager” en hel 2. årgang i en hel skoledag – i stedet for blot 45 eller 90 minutter. Udgangspunktet for 
”Studievalgdagen” har været at møde eleverne der, hvor de er, dvs. at give vejledning i øjenhøjde. Det er 
en ny måde at tænke kollektiv vejledning på, hvor vi tager udgangspunkt i, at ikke alle har behov for det 
samme. Vi kan på den måde være medvirkende til, at færre oplever, at de får vejledning, de ikke har brug 
for. I dette skoleår har vi rykket ”Studievalgdag” ned på 2. år, og de bliver først afholdt i 2018. Det har vi 
bl.a. gjort fordi eleverne fremover skal arbejde med karrierelæring og valgprocesser allerede i 1.g, hvorfor 
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det er vores vurdering, at de vil være godt rustede til at arbejde endnu mere i dybden med deres 
valgproces allerede i 2.g.  
 
En ”Studievalgdag” starter med, at eleverne først får et kort fælles oplæg, hvorefter de skal vælge sig ind på 
én af tre workshops, alt efter, hvor de vurderer, de befinder sig i deres valgproces på dagen. 
 

1. Viden: Denne workshop er for de elever, som gerne vil have bedre overblik over deres 
muligheder for uddannelse og karriere. Fokus i workshoppen er på at få overblik over 
uddannelser, uddannelsestyper, fagligheder, informationssøgning og valgparametre.  

2. Selvindsigt: Denne workshop er for de elever, som er klar på at sætte sig selv og sine 
værdier i spil. Der arbejdes med indsigt i læringsformer, mestringsstrategier og 
drømme/forventninger til arbejdslivet, det gode liv, det perfekte match mm.  

3. Handling: Denne workshop har fokus på erfaringer med at vælge. Der arbejdes med 
forudsætninger og øget fortrolighed med at vælge samt udfordringer, viden, uafklarethed 
og konsekvenser i et valg. 

 
Vi har rigtig gode erfaringer med denne form for kollektiv vejledning, hvor vi er flere vejledere på skolen 
samtidig. Derfor har vi i år eksperimenteret med et nyt koncept for afgangseleverne, som vi kalder 
”Studievalg Talks”. Det udspringer af, at der i evalueringerne fra ”Studievalgdag” er elever, som 
efterspørger mere konkret viden. De er glade for at arbejde selv og med hinanden, men de vil også gerne 
”bare” kunne sætte sig og få informationer. Derfor har vi udviklet 12 forskellige ”Talks” med følgende 
temaer: ”At gå på en videregående uddannelse”, ”I tvivl”, ”Inspirationsværktøjer”, ”IT-uddannelser”, 
”Karriereveje”, ”Motiveret ansøgning”, ”Plan B”, ”Sabbat”, ”Biffen”, ”Uddannelsessystemet” ”Søg 
optagelse” og ”Uddannelse i udlandet”. I samarbejde med skolen udvælges 5-7 ”Talks”, som eleverne kan 
vælge imellem. De kan i løbet af et modul nå at høre to forskellige ”Talks” af 25 minutters varighed. 
 
Eleverne har taget godt imod dette nye arrangement (jf. evaluering af arrangementet i afsnit 3.1.), men vi 
har også oplevet et noget mindre fremmøde end vi normalt gør. Det er vores oplevelse, at det hænger 
sammen med, at eleverne går mere og mere op i, hvorvidt der bliver ført fravær til de forskellige 
arrangementer og hvorvidt de forskellige arrangementer er obligatoriske. Da Studievalgs vejledning ikke er 
obligatorisk for eleverne at deltage i, vælges det ofte fra. Det er en svær opgave at konkurrere med alle de 
andre tilbud, som eleverne får hver dag, og det er også en udfordring at komme igennem med vores 
budskaber via mail og sociale medier (bl.a. derfor har vi ansat en kommunikationsstuderende, se mere i 
afsnit 5). Det er en afgørende faktor for fremmødet, at den enkelte skole bakker op om vores 
arrangementer og at de er tydelige over for eleverne omkring, at det er noget, som man skal deltage i. Vi er 
løbende i dialog med skolerne, men de oplever de samme udfordringer med fravær ved andre frivillige 
arrangementer.  
 

1.3 Vejledning på erhvervsuddannelserne 
 
På erhvervsuddannelserne tilbyder Studievalg Østjylland på næstsidste eller sidste hovedforløb et kollektivt 
oplæg om mulighederne for efterfølgende at tage en videregående uddannelse på fuld- eller deltid. Ved 
oplægget beskrives også bl.a. Studievalgs vejledningstilbud gennem arbejdslivet, så det sikres, at eleverne 
kender til de relevante vejledningstilbud. 
 
Indholds- og metodemæssigt tilpasser Studievalg Østjylland nøje oplæggene, så de er målrettet 
hovedforløbets retning og indeholder altid de specifikt relevante informationer om ordinær videregående 
uddannelse, efter- og videreuddannelsesmuligheder samt tilbuddet om individuel vejledning. Oplæggene er 
bygget op omkring begreber som livslang læring og kompetenceudvikling, har vejledningsteoretisk en høj 
grad af karrierelæring og eleverne orienteres desuden om det åbne uddannelsessystem. 
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Desuden er der i samarbejde med de andre Studievalgscentre blevet udviklet endnu en film, den tredje i 
rækken. Denne gang med titlen ”Fra EUD til videregående uddannelse1”. Den lå færdig i december 2017 og 
vi glæder os til at komme i gang med at bruge den. De to andre film bliver flittigt brugt i den kollektive 
vejledning i gymnasiet og det er rart nu også at have en informationsfilm til eleverne på 
erhvervsuddannelserne.  
 

1.4 Vejledningscentret 
 
Vi startede i januar 2017 med at vejlede fra vores nye vejledningscenter på Trøjborg i Aarhus og første 
torsdag i januar startede vi også op med at vejlede fra Dokk1, der ligger centralt i Aarhus. Vejledningen på 
Dokk1 har fra starten været en succes og der er næsten hver torsdag fuldt booket og samtidig en del, der 
møder uanmeldt op, for at få vejledning. Det bevirkede, at vi valgte at rykke alt vores ”kvote 1-vejledning” 
ned på Dokk1. Dvs. de sidste to uger op til 5. juli kunne man hver hverdag få vejledning på Dokk1, samtidig 
med, at vi også afholdt forskellige workshops samme sted. 
 
D. 15. marts holdt vi reception og indvielse af vores lokaler på Trøjborg. Vi havde besøg af ca. 100 gæster 
som bl.a. indbefattede tidligere kolleger, eksterne samarbejdspartnere, vejledere og ledelse fra vores 
gymnasier og erhvervsuddannelser, ledelsen på AU og andre kontakter fra de videregående uddannelser.  
 
Vi har fortsat udvidet åbningstiden med en ekstra dag i perioden fra den 1. august og indtil uge 42, selvom 
vi i kontrakten har angivet, at vi i den periode kun holder åbent to dage om ugen. Ved hjælp af 
omprioriteringer, hvor vi har ansat en tidligere praktikant som studenterstudievejleder i stedet for en 
studentermedhjælper, har vi været i stand til at holde åbent denne ekstra dag om ugen. Det giver mere 
kontinuitet i vores åbningstider og det har desuden medvirket til, at ventelisterne i centret er blevet langt 
kortere.  

2. Bemærkninger til talpublikation 

2.1 Udvikling i elevtal 
 
Siden Studievalg blev oprettet er bestanden på ungdomsuddannelserne i Østjylland steget med over 16 %. I 
samme periode har det dog ikke involveret væsentligt flere ressourcer til vejledning af de ekstra elever. 
Den kontinuerlige stigning af elever på ungdomsuddannelserne fra år til år gør det til en løbende udfordring 
at nå ud til alle i målgruppen på en relevant måde. Hver vejleder i Studievalg Østjylland har på årsbasis ca. 
4000 elever at yde vejledning til. Dertil kommer vejledning af unge og voksne uden for 
ungdomsuddannelserne.  
 

2.2 Overgangsfrekvenser 
 
Vi har igen i år fået udleveret tal fra UFM omkring bl.a. overgangsfrekvenser på henholdsvis Erhvervsfaglige 
uddannelser og Gymnasiale uddannelser efter 3, 15 og 27 måneder efter de dimitterer. Da UFM er begyndt 
at opgøre overgangsfrekvens på en ny måde, kan tallene fra de foregående års rapporter ikke 
sammenlignes med tal fra dette års rapport.  
 
I Østjylland er det hhv. 68 % af de gymnasiale studenter og 9 % af de unge med en EUD-baggrund, som 
efter 27 måneder er i gang med en videregående uddannelse. Det er begge steder en stigning siden 2006. 
 

                                                           
1 https://www.ug.dk/studievalg/fra-erhvervsuddannelse-til-videregaaende-uddannelse 
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Hvis man kigger på de fire former for gymnasiale uddannelser, har det generelt været HF, der halter 
bagefter, hvilket vi i en årrække har haft ekstra opmærksomhed på. Vi er i løbende dialog med HF og VUC i 
Østjylland i forhold til, hvordan vi bedst muligt anvender vores tid på skolerne. Det gør vi bl.a. ved at være 
mere synlige og tilbyde mere gruppevis- og individuel vejledning i tiden umiddelbart op til kvote 2. Vi 
oplever, at der specielt på denne form for ungdomsuddannelse er et større behov for hjælp til ansøgning og 
afklaring om optagelsesproceduren. Vi ser det som en stor fordel, at netop HF og VUC har været langt 
fremme i forhold til at begynde at arbejde med karrierelæring og inddrage Studievalg i det arbejde. Det 
håber vi vil vise sig i overgangsfrekvenserne i de næste år.  
 
Retter man fokus mod de forskellige geografiske områder i Østjylland og supplerer de udleverede tal med 
tal fra Undervisningsministeriets årlige profilmodel, kan man se, at overgangsfrekvensen til videregående 
uddannelse ligger over landsgennemsnittet i omkring halvdelen af kommunerne i Østjylland. Kommuner 
som Norddjurs, Hedensted og Samsø har en meget lav overgangsfrekvens og disse kommuner slås med 
problemstillinger, som er fælles for alle landets udkantsområder. Et eksempel er problemstillingen omkring, 
at mange af disse kommuner har en stor andel af uddannelsesfremmede, dvs. elever med forældre, som 
ikke har en videregående uddannelse.  
 
Den lavere overgangsfrekvens gør sig også gældende for Horsens og Randers, og da Horsens og Randers er 
befolkningstunge områder, vil det uvægerligt trække overgangsfrekvensen for Studievalg Østjyllands 
område ned. Studievalg Østjylland har som svar på denne problemstilling i den seneste årrække forsøgt at 
igangsætte initiativer og deltaget i relevante samarbejder med forskellige samarbejdspartnere. 
 

2.3 Kontaktstatistik 
 
Det samlede antal individuelle kontakter (mail, telefon og personlig vejledning) er i perioden 2016 til 2017 
steget med 37 %. Kigger man isoleret på de personlige vejledninger, så er de faldet med 10 %. Til gengæld 
er der over 100% stigning i henvendelser på mail og sociale medier. Stigningen gør sig gældende både for 
unge i ungdomsuddannelse og unge og voksne uden for ungdomsuddannelserne.  
 
Den store stigning skyldes flere ting. For det første lagde vi året ud med en aflysning af Studie- og 
Karrieredag. Det var der mange elever, som var ærgerlige over, og som derfor henvendte sig til os med 
deres frustrationer. Derudover lavede vi en kampagne op til kvote 2, hvor vi gjorde ekstra opmærksom på 
vores vejledning, workshops, film m.m., som også generede en del mails og Facebook-trafik.  
 
I erkendelsen af, at de sociale medier fylder mere og mere, mens mail fylder mindre og mindre for vores 
primære målgruppe, har vi ansat en kommunikationsstuderende, som bl.a. har udarbejdet en content plant 
for vores Facebook samt oprettet og administrerer vores Instagram-profil. På vores Instagram er der hver 
uge en ny person, som overtager profilen og fortæller om deres studie eller arbejde og de overvejelser, de 
gjorde sig, da de valgte studie.  
 
Vi oplever også i stigende grad, at vejledningssøgende opsøger os uden for arbejdstiden på både Facebook, 
SMS og telefon. De har i stigende grad en forventning om, at de kan få vejledning, når de har brug for det, 
og man kan godt ønske sig, at Studievalg i højere grad kunne imødekomme dette behov, f.eks. ved at kunne 
udbyde chat. Vi ser også et stort potentiale i at kunne lave webinarer, som er mere lokalt forankrede end 
dem, som eVejledningen kan tilbyde, så disse tilbud på den måde kan hænge sammen med den vejledning, 
vi laver på skolerne. F.eks. kan man godt forestille sig, at alle de ”Talks” vi udbyder på skolerne også blev 
udbudt virtuelt, så hver elev kunne deltage i mere end to ”Talks”. Derudover vil det give god mening at 
have mulighed for at lave webinarer og chatvejledning, når der foregår noget regionalt, som f.eks. u-days, 
hvor eleverne så kan tilbydes forberedelse og hjælp til at få det bedste ud af et åbent hus arrangement, 
som de besøger til u-days. Vi håber, at denne mulighed kan blive en realitet i den nye organisering. 
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I forhold til vores kollektive arrangementer har vi, som beskrevet ovenfor, lagt vores vejledning om, så vi 
holder færre klasseoplæg, men flere gruppevejledninger. Det gør vi både til ”Studievalgdag” og til 
”Studievalg Talks”. Det viser sig i kontaktstatistikken ved, at der er sket en halvering af 
informationsarrangementer, men derimod en fordobling af gruppevejledninger. Antal deltagere er faldet 
markant. Det skyldes primært, at alle 1. og 2. HF’ere samt 2. og 3.g’ere ikke længere deltager i hhv. Studie- 
og Karrieredag samt et forberedende arrangement forud for det 

3. Studievalg Østjyllands kvalitetssikring 
 

Studievalg Østjylland har altid arbejdet med kvalitetssikring og har gennem årene afprøvet forskellige 
former for evaluering af vores vejledningstilbud. I de forgangne år har vi haft særligt fokus på udviklingen af 
vores kvalitetssikring, hvilket blandt andet har medført, at vi har udviklet nye evalueringsskemaer til brug 
ved evaluering af henholdsvis de kollektive vejledningsarrangementer, gruppevejledninger samt den 
individuelle vejledning på henholdsvis de gymnasiale ungdomsuddannelser og i vejledningscentret. 
  
I nedenstående afsnit vil vi gennemgå de vigtigste dele af vores kvalitetssikringsindsats. 
 

3.1 Kollektive arrangementer for eleverne i de gymnasiale uddannelser 
 
Generelt set benytter vi os af en kvantitativ evalueringsmetode, når vi evaluerer vores kollektive 
vejledningsarrangementer. Eleverne får umiddelbart efter vejledningsarrangementet tilsendt en mail med 
et link til et spørgeskema. 
  
Vi har valgt en kvantitativ tilgang, da det giver os mulighed for direkte at sammenligne resultaterne af 
evalueringen af de forskellige arrangementer. I alle evalueringer spørger vi til elevernes grad af afklaring i 
forhold til valg af videregående uddannelse. Det giver os mulighed for at monitorere, hvor eleverne er i 
deres individuelle valgproces, hvilket gør os i stand til at målrette vores vejledningsindsats.  
 
Alle spørgeskemaerne rummer også åbne kvalitative spørgsmål, som vi bruger, når vi videreudvikler vores 
vejledningstilbud. Endvidere er vi i det seneste år begyndt at øge vores brug af en kvalitativ tilgang, hvor vi 
allerede har lavet en række fokusgruppeinterviews, der sætter fokus på at belyse afgangselevers oplevelse 
af Studievalg Østjyllands samlede vejledningstilbud til elever på de gymnasiale uddannelser. Disse synes at 
være et godt supplement til de kvantitative undersøgelser, da de kan opsamle forskellige nuancer i 
oplevelsen af vores vejledningsaktiviteter. Som forberedelse dertil er vi i alle spørgeskemaer begyndt at 
inkludere spørgsmålet ”om vi må kontakte den enkelte elev i fremtiden med henblik på at udvikle 
Studievalg Østjyllands vejledningstilbud”.  
 

Evaluering af ”Studievalgdag”  
I skoleåret 2016/17 afholdes der ”Studievalgdag” på 33 skoler for afgangsårgangene.  
 
I forbindelse med udviklingen af ”Studievalgdagen” tog vi udgangspunkt i de indkomne evalueringer fra 
2014 og 2015 og på baggrund af disse er det indledende oplæg blevet afkortet og workshopsene blevet 
mere brugerstyrede - og vi har udviklet et nyt fysisk arbejdshæfte.  
 
Der er 2771 elever, der har svaret på et evalueringsskema. 91 % svarer 3, 4 eller 5 på en skala fra 1-5 i 
forhold til, hvor godt de synes, arrangementet har været, hvor 5 er meget godt.  
 
En elev uddyber: “ Jeg synes, det har været rigtig fedt at deltage i arrangementet, da det har givet mulighed 
for at få sat ord på sine tanker om fremtiden i fællesskab med andre”. 
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92 % svarer, at de lærte noget nyt på dagen og 85 % svarede, at de fik ny inspiration til, hvordan de kan 
arbejde videre med deres uddannelsesvalg. 
 
En anden elev uddyber: ”Det var dejligt, at I lader eleverne selv bestemme, hvilke workshops de gerne vil 
arbejde med, så det passer til hver elevs behov og ønsker”. Det er godt, da man får en masse hjælp til den 
videregående uddannelse de gerne vil have senere. Den måde eleverne er blevet kategoriseret på, gør at vi 
kan fordybe os mere i vores emne, og skal ikke høre på noget som vi egentlig ikke har brug for at høre”. 
 
Eleverne vurderer, at følgende elementer har været det vigtigste ved arrangementet: 

● Samtalerne med de andre elever 
● Arbejdet med ug.dk 
● Viden om optagelsesproceduren på de videregående uddannelser (kvote 1 og 2, ansøgningsfrister 

osv.) 
 
En elev uddyber: ”Studievalget blev konkret. Man fik snakket både med jævnaldrende og en studievejleder 
om ens refleksioner - Afklaring om uddannelsestyper, hvad man kan læse de forskellige steder osv”. 
 
I skoleåret 2017/18 har vi flyttet Studievalgdagen til 2.G/1.HF. Det har bevirket, at vi har lavet dele af 
introoplægget og workshopsne om, og udviklet og opdateret vores arbejdshæfte (se bilag 3) 
 

Screening for elever med udvidet behov 
I slutningen af ”Studievalgdagen” afvikler vi en e-survey, som har to formål: dels at få en tilbagemelding fra 
eleverne omkring, hvordan de har oplevet arrangementet, og dels, at Studievalgvejlederen efterfølgende 
kan udvælge og invitere elever med udvidet behov til en samtale: 

● 157 elever svarede i den forbindelse, at de har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, men 
markerede samtidig, at det ikke kommer til at påvirke deres uddannelsesforløb. 

● 139 elever svarede, at de har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse og at det kommer til at 
påvirke deres uddannelsesforløb i større eller mindre grad. De 139 elever blev kort efter 
”Studievalgdagen” tilbudt en individuel samtale, men der var ikke mange, som tog imod tilbuddet.  

 
Ud fra de erfaringer vi nu igennem flere år har gjort os omkring screening af elever, så har vi besluttet, at vi 
i næste skoleår ikke screener elever. Det er for stort et arbejde i forhold til hvor få elever vi reelt får fat i og 
hjælper. Vi vil i stedet benytte det øget samarbejde med skolerne til, at skolens vejledere opfordres til at 
henvise elever til os, hvis de oplever elever med problemer, hvor vi kan være en hjælp til at få dem videre. 
Desuden samarbejder vi tæt med de skoler i vores område som har Autismeklasser og ordblindeklasser. De 
får et skræddersyet tilbud, som udvikles i samarbejde med skolen. 
 

Evaluering af ”Studievalg Talks” 
I efteråret 2017 afholdt vi Studievalg Talks for første gang på stort set alle gymnasier i Østjylland. Vi var 
typisk 4-5 vejledere afsted og overtog en 3.G eller 2.HF årgang en halv dag, så den ene halvdel af årgangen 
var til Studievalg Talks om morgenen og den anden halvdel før middag. Ved middagstid skiftede vi skole, og 
så lavede vi samme set up på en ny skole over middag. Det betød at en vejleder kunne komme til at holde 
op til 10 oplæg på en dag uden at have mulighed for pauser. Det var hårde dage, men elever har taget godt 
imod det.  
84 % svarer 3, 4 eller 5 på en skala fra 1-5 i forhold til, hvor godt de synes, arrangementet har været, hvor 5 
er meget godt. 
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En elev uddyber: ”Arrangementet får en til at få overblik og ro på stress i forhold til fremtiden efter 
uddannelsen - genialt at bruge humor til at få eleverne til at føle sig mere afslappet i stedet for at det bliver 
den typiske "tag stilling lige nu, fremtiden venter på dig og du skal skynde dig"- snak. - super dejligt at I alle 
var i øjenhøjde med os unge, og ikke har det typiske forældre mentalitet, altså "du skal også lige huske på, 
og, du er også så ung og du ved ikke så meget" - "i tvivl" oplægget hjalp mig personligt meget. Giver et 
dejligt overblik og et helt andet syn på ens situation. Så mange tak for det:)”.  
 
En anden elev uddyber: ”Det var nogle rigtig gode oplæg der blev afholdt. Personligt var jeg til sabbatår 
oplægget og oplægget om ikke at være helt sikker på hvad det er at man vil. Noget af det der gjorde 
oplæggende gode var det der blev fortalt, jeg fik besvaret de spørgsmål som jeg havde og som jeg ikke 
engang vidste at jeg havde”. 
 
Over 80% af eleverne tilkendegiver, at de fik ny inspiration til, hvordan de kan arbejde videre med 
uddannelsesvalget. 
 
Efter dette første forsøgs år overvejer vi stadig, hvordan vi kan gøre det til næste år, så eleverne får mest 
muligt ud af det, og det samtidig hænger sammen ift. vejledernes arbejdsindsats. Desuden vil vi arbejde på, 
hvordan fremmødet på skolerne kan blive bedre, som beskrevet andetsteds i rapporten.  
 

3.2 Evaluering af individuel vejledning 
 
Alle, der booker tid til en samtale med Studievalg Østjylland, inviteres til at deltage i en spørgeskema-
undersøgelse via studievalg.dk/book. 
  
Vi søsatte dette initiativ i august måned 2014 og besluttede at invitere både vejledningssøgende på de 
gymnasiale uddannelser og vejledningssøgende i centret til at udfylde dette spørgeskema. Undersøgelsen 
er foregået på landsplan ved alle de syv Studievalgscentre og er udviklet af den landsdækkende ERFA-
gruppe for kvalitet og evaluering. Efter at have kørt første forsøg med landsdækkende evaluering blev det 
besluttet at splitte undersøgelsen op, så der fra januar 2015 blev sendt forskellige links til dem, der bliver 
vejledt i centret i forhold til dem, der bliver vejledt på gymnasieskolerne. 
  
Formålet med undersøgelsen er at sætte fokus på to ting: 

1. De vejledningssøgendes udbytte af vejledningen – målt på, hvor godt de føler sig hjulpet videre 
2. Samtalens indhold 

  
I alt har 128 elever i Østjylland besvaret evalueringsspørgsmålene og langt hovedparten tilkendegiver at de 
i høj grad eller meget høj grad har fået hjælp til samtalen. 
 
Eleverne angiver lige som sidste år, at følgende emner var vigtigst ved samtalen: 

1. Hvad det krævede at søge ind på en videregående uddannelse 
2. Hvordan jeg bedst muligt finder relevante oplysninger på nettet til mit valg af uddannelse 
3. Ideer eller redskaber til at blive klogere på mit valg 

Vi vil i løbet af 2018 have fokus på, at flere besvarer spørgeskemaet efter de har fået vejledning ved 
Studievalg. 
 

3.3 Øvrig kvalitetssikring 
 
Ud over de nævnte kvalitetssikringsmetoder benytter vi os også løbende af kollegial supervision både på 
den individuelle, gruppevise og kollektive vejledning. 
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Vi evaluerer løbende samarbejdet med ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser blandt 
andet gennem mundtlig evaluering på årsplansmøderne og til stormøder. 

4. Eksterne samarbejder 
 
For at understøtte vores vejledningsfaglige arbejde samarbejder vi med en lang række aktører. I det 
følgende afsnit præsenteres de vigtigste af disse aktører. 

4.1 Samarbejde med ungdomsuddannelserne 
 
Studievalg Østjyllands største og nærmeste samarbejdspartner er ungdomsuddannelserne i Østjylland. På 
hver skole har vi en fast kontaktperson (fx en vejleder eller en skemalægger), som alle aftaler laves i 
fællesskab med. 
 
På alle ungdomsuddannelser afholder vi i slutningen af hvert skoleår et årsplanmøde med vores 
kontaktperson. På mødet evalueres samarbejdet samt det forgangne års Studievalgvejledning på skolen. 
Her indgås der også aftaler om næste skoleårs aktiviteter således, at vejledningen tilpasses målgruppen på 
den enkelte skole, såvel som for at sørge for, at vi har fælles aftaler om, hvordan vi sammen bedst støtter 
eleverne i overgangen til en videregående uddannelse. 
 
I det forgangne år er samarbejdet på de gymnasiale uddannelser blevet endnu tættere på de fleste skoler. 
Både med vores allerede eksisterende kontakter på skolerne, men også med ledelsen og lærerne. Det 
skyldes i høj grad indførslen af karrierelæring, hvor vi nu ser en større interesse for Studievalgs arbejde 
samt en øget vilje til at samarbejde endnu mere. 
 
Vi har i år også indgået samarbejde med to nye gymnasier. Det drejer sig om Rudolf Steiner, som fra 
sommeren 2018 begynder at tilbyde HF, og om Aarhus Private Gymnasium, som har eksisteret i snart 3 år, 
men som først nu har overskud til at indlede et samarbejde med os. Det skyldes formentlig også, at de til 
sommer for første gang har elever, som bliver studenter. Vi ser frem til at udvikle samarbejdet med de to 
skoler. 

Kontaktvejledermøde for gymnasievejledere 
Én gang årligt inviterer vi alle vejledere på de gymnasiale uddannelser i Østjylland til et fælles møde. På 
mødet fortæller vi om nye tiltag ved Studievalg Østjylland og derudover har mødet ofte et tema, der har 
med vores fælles målgruppe at gøre. I 2017 var temaet karrierelæring, hvor vi i fællesskab kom med ideer 
til, hvordan vi sammen kan arbejde med elevernes karrierelæring.  

Kontaktvejledermøde for EUD-vejledere 
Ligesom for gymnasievejlederne afholder vi også et møde for vejlederne på erhvervsuddannelserne i 
Østjylland én gang årligt. Det er en rigtig god mulighed for os til at sætte videregående uddannelse på 
dagsordenen også i erhvervsuddannelsesregi. Der plejer at være et fint fremmøde og stor interesse fra 
disse vejledere, men i år var der for få tilmeldte til, at mødet kunne gennemføres. Vi havde ellers glædet os 
til at vise den nye film ”Fra EUD til videregående uddannelse”, som vi har fået lavet på baggrund bl.a. af de 
inputs, vi fik til mødet i 2016. Vi har i stedet sendt filmen ud til dem alle og forsøger os med et nyt møde 
her i 2018. 

4.2 Samarbejde med Studievalg 
 
Samarbejdet mellem de syv Studievalgcentre er tæt og godt på både leder- og medarbejderplan. To gange 
om året holdes der møder i syv ERFA-grupper og i centerlederkredsen, mens alle fra Studievalg mødes til et 
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fagligt seminar en-to gange årligt. Derudover udveksles materiale, idéer og hjælp på tværs af centrene, 
ligesom der er samarbejde om konkrete projekter. Vi ser frem til, at det tætte samarbejde vil blive endnu 
bedre med den nye organisering fra august 2018, og vi kan kun se det som en styrke, at vi allerede inden en 
sammenlægning arbejder så godt sammen på tværs af centrene. 
 
En af de store opgaver i Studievalg Østjylland har i 2017 været vores værtsrolle i forbindelse med det årlige 
Studievalg-seminar, som traditionen tro bliver afholdt i maj måned. Alt personale har i høj eller højere grad 
været involveret i planlægning af seminaret, som vi havde valgt at give overskriften; ”Robusthed”. Vi havde 
gode og relevante oplægsholdere som bl.a. Hans Henrik Knopp, Rasmus Willig og Eva Hertz. De gav alle tre 
deres bud på begrebet robusthed. Det var et seminar, hvor vi både fik nye input omkring vores målgruppe 
og et nyt syn på vejledning, men også på os selv som medarbejdere på en arbejdsplads. Samtidig er 
Studievalg-seminaret en enestående mulighed for at styrke samarbejder mellem Studievalgkolleger rundt i 
hele Danmark. Vi var også glade for, at ministeriet var deltagende og kom med nyt fra ministeriet. 
 
Et af de samarbejder, som har involveret vejledere fra flere centre, har i 2017 været udviklingen af en film 
med titlen ”Fra EUD til videregående uddannelse”. Her har Studievalg Østjylland fungeret som tovholder. Et 
andet projekt har været at blive skarpere på brancher, hvorfor vi i fællesskab har arbejdet på at opbygge 
mere viden om forskellige brancher. 
 
Studievalg Østjylland arbejder særligt tæt sammen med Studievalg Midt- og Vestjylland, da begge centre er 
placeret i Region Midtjylland. Et af de steder, hvor vi i høj grad hjælper hinanden med at løfte nogle 
opgaver, er f.eks. når Studievalg Østjylland og Studievalg Midt- og Vestjylland repræsenterer hinanden i 
forskellige sammenhænge, som fx ved det årlige dialogmøde med højskolerne, ved netværksmøder med 
videregående uddannelser, i VIA University Colleges referencepanel for vejledning og beskæftigelse, ved 
møder i Region Midtjylland m.m. I de kommende år bliver dette samarbejde udvidet, da begge centre er 
blevet en del af forskellige regionsprojekter – mere om det i næste afsnit. 

4.3 Samarbejde med de videregående uddannelser og erhvervslivet 
 
Studievalg Østjylland arbejder tæt sammen med de videregående uddannelser i hele Danmark, men særligt 
med uddannelsesinstitutionerne i Region Midtjylland. Vi har et tæt og godt samarbejde med vores 
kontraktholder, Aarhus Universitet, både på et kollegialt plan og på ledelsesmæssigt niveau. Det bliver en 
omvæltning ikke at skulle være så organisatorisk tæt på AU mere efter at den nye organisering træder i 
kraft i august 2018. Vi er dog ved at undersøge, hvilke muligheder, der er, for at bevare de gode og 
nødvendige samarbejder ud i fremtiden, så vi er klar til de nye ændringer. 
 
I august holdt vi i samarbejde med Studievalg Midt- og Vestjylland vores årligt tilbagevendende møde for 
vejledere og andre repræsentanter fra de videregående uddannelser i hele Region Midtjylland. Det var som 
altid et givtigt og velbesøgt møde med en god dialog. 
 
Som vejledere er det vigtigt, at vi kan give de unge nogle billeder på, hvordan dagligdagen på en given 
videregående uddannelse vil være samt at kunne beskrive forskellige erhverv. For at få et bedre indblik i 
dette, besøger vi i løbet af året altid en række videregående uddannelser og virksomheder. I løbet af 2017 
har vi således besøgt Aarhus Universitet, Politiet og Niras (ingeniørvirksomhed). Vi har desuden på årets 
Studievalg-seminar haft besøg af ansatte, studerende og undervisere fra følgende uddannelser og 
virksomheder; pædagog, bygningskonstruktør, psykomotorik, naturvejleder, musikkonservatoriet og 
kunsthistorie, samt Rådgivnings- og Støttecentret på Aarhus Universitet, Dansk Magisterforening og HR-
afdelingen fra Aarhus Kommune. 
 
Studievalg Østjylland samarbejder også med de videregående uddannelser omkring det lokale åbent hus-
arrangement, u-days, hvor Studievalg deltager i referencepanelet samt deltager aktivt med workshops og 
vejledning på uddannelsesinstitutionernes messer, samt på Dokk1 i u-days dagene. Dette samarbejde er i 
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2017 blevet udvidet, da vi i 2018 laver et forsøg med at gøre åbent hus-besøg obligatorisk for afgangselever 
i hele Østjylland, som beskrevet i afsnit 1.1.  
 
Derudover samarbejder vi omkring det landsdækkende Studiepraktik. Her kan eleverne afprøve en 
videregående uddannelse i op til tre dage i uge 43 og i tiden op til tilmeldingsfristen orienterer vi alle 
afgangselever i Østjylland om arrangementet. Studiepraktik giver eleverne en rigtig god mulighed for at få 
en fornemmelse for dagligdagen på studiet inden de skal søge ind. 
 
Vi har i år også opnået et endnu tættere samarbejde med Region Midtjylland. Det har udmøntet sig i, at vi 
har fået en plads i deres uddannelsesråd samt fået bevilliget midler til at indgå i tre forskellige projekter 
med gymnasier i regionen. Alle tre projekter omhandler karrierelæring, men har hver deres forskellige 
sigte. Projekterne starter først rigtig op i 2018 og vi glæder os til at komme i gang. 
 

4.4 Samarbejde med Engineer the Future 
 
I efteråret 2017 deltog alle Studievalgcentre i en ny runde af et pilotprojekt med organisationen ”Engineer 
the Future” med henblik på at få bragt udvalgte elever fra gymnasiale skoler ud og opleve arbejdsmarkedet. 
Da projektet ikke er helt afsluttet endnu foreligger der endnu ikke en afsluttende evaluering, men for 
Studievalg Østjyllands vedkommende, så deltog der i år to skoler, som har været behjælpelige med at finde 
de relevante elever. Forløbet for de udvalgte elever bestod af et formøde på skolen, et virksomhedsbesøg 
og en efterbearbejdning af virksomhedsbesøget på skolen for at sætte det ind i en karrierelæringskontekst.  
 
Pilotprojektet havde særligt fokus på de mange forskellige job- og karrieremuligheder inden for det 
tekniske og naturvidenskabelige felt og projektet har igen i år været en succes. Derfor overvejes der lige nu, 
om pilotprojektet skal fortsætte et år mere og derefter forsøges udbredt til andre brancher.  
 
I forbindelse med projektet blev vi af Engineer the Future inviteret til at deltage i et UngeEvent i forbindelse 
med forestillingen Climate Planet, som blev afholdt på Aarhus Havn. Der var ca. 1800 gymnasieelever fra 
hele landet, som deltog i de to dage, som eventen varede, og Studievalg snakkede i den forbindelse med en 
masse unge mennesker.  
 

4.5 Samarbejde med andre interessenter 
 
Studievalg Østjylland samarbejder med flere forskellige interessenter og bliver løbende opfordret til at 
indgå samarbejde med forskellige frivillige, private og offentlige initiativer. I de fleste tilfælde giver det god 
mening at være en del af et samarbejde, men vi bliver også nødt til at være meget selektive i hvem og hvor 
meget vi involverer os i, da vi ikke har ressourcer til at løfte alle de opgaver, som kunne være relevante for 
os.  
 
Et af de nye initiativer i år var et dialogmøde om vejledning af udlændinge. Igennem vores virke har vi 
kontakt med et stigende antal unge og voksne udlændinge, som søger vejledning om uddannelse. I 
Studievalg Østjylland vejleder vi om videregående uddannelser, men nogle gange kommer vi til kort i 
forhold til at guide folk videre, hvis henvendelsen drejer sig om andet end det. Derfor inviterede vi 
Østjyllands sprogcentre, jobcentre, VUC, kommuner og UU til dialogmøde for på den måde at blive klogere 
på hinandens styrker, så vi alle kan hjælpe de vejledningssøgende bedst muligt. Det var et meget velbesøgt 
møde, hvor der blev skabt nye samarbejder og ny viden om hinanden. Der var stor opbakning til, at der skal 
afholdes et lignende møde i 2018, og en af de lokale sprogcentre har taget initiativ til at være vært for det 
næste møde. 
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Vi deltog også med en vejledningsstand ved Aarhus City Welcome på Dokk1, hvor alle nye borgere i 
Danmark kunne få viden og inspiration.  
 
Et andet samarbejde, som har fungeret godt i mange år, er vores samarbejde med højskolerne. Det 
samarbejde består i, at vi deltager i højskolernes årlige dialogmøde, hvor der som oftest er et 
vejledningsfagligt tema.  
 
Studievalg Østjylland afholder desuden i uge 7 en årlig højskoledag, hvor vi inviterer de lokale højskoler og 
deres elever til at komme til Aarhus og høre oplæg om ansøgning til de videregående uddannelser og 
deltage i workshops om, hvordan man skriver en motiveret ansøgning og om uddannelse i udlandet. 
Derudover er der mulighed for individuel vejledning for de elever, der måtte ønske det. Dagen er altid godt 
besøgt. I 2017 deltog ca. 200 højskoleelever. 
 

4.6 Studievalg som videncenter 
 
Også i 2017 har Studievalg Østjylland stået til rådighed som videncenter. Særligt i perioderne op til 
ansøgningsfristerne i kvote 1 og 2 og omkring den 28. juli bliver vi kontaktet af pressen for udtalelser 
omkring unges valg af videregående uddannelse og deres søgemønstre, og vi udtaler os gerne om det 
område, vi har en ekspertise indenfor. 
 
Ved Studievalg Østjylland stiller vi også vores viden til rådighed for videregående uddannelser, 
ungdomsuddannelser m.m. I 2016 blev grundstenen således lagt til et tættere samarbejde med gymnasier i 
Østjylland, der i forbindelse med gymnasiereformen har behov for mere viden om karrierelæring. Det er et 
samarbejde, der, som før beskrevet, er blevet udvidet i 2017. 
 
For at kunne opretholde vores funktion som videncenter er det nødvendig løbende at holde vores viden 
ajour. I år har vi derfor deltaget i en række konferencer i både Seoul, Stockholm, Oslo, Malmø og flere 
steder i Danmark. Desuden har flere af vejlederne deltaget i to kurser i grafisk facilitering.  
 
Studievalg Østjylland står altid til rådighed for Ministeriet, hvis der er behov for vores vurdering eller viden, 
og vi er glade for det samarbejde, vi har med UFM, og vi ser frem til et endnu tættere samarbejde i 2018. 

5. Organisation og personale 

5.1 Status for opfyldelse af uddannelseskrav for vejledere 
 
En vejleder færdiggør Master i Vejledning i januar 2018 
To vejledere har en Professionsbachelor i Offentlig Administration med speciale i vejledning 
To vejledere har Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning (DUEK) 
Tre vejledere er i gang med DUEK 
To vejledere påbegynder DUEK i 2018 eller 2019 
 
Vi benytter vores uddannelser til intern opkvalificering, udvikling af vores vejledning og faglig og kollegial 
sparring for at sikre et højt fagligt niveau i vores vejledning. Vi kan dog samtidig se, at vi i øjeblikket har 
ansat tre vejledere med skolelærerbaggrund, en med kandidat fra Uddannelsesvidenskab og en med 
kandidat i Generel Pædagogik, og de har alle sammen rigtig gode vejledningskvalifikationer med fra deres 
uddannelser, som i høj grad kan bruges i Studievalgs vejledning.  
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5.2 Nye ansatte 
 
I 2017 har vi taget afsked med tre medarbejdere og ansat tre nye. Desuden er en medarbejder på orlov 
indtil oktober 2018. Den store udskiftning i personalet har medvirket en del skole- og opgaverokeringer 
samt givet en ny dynamik i den lille arbejdsplads, som Studievalg Østjylland er. I december afholdt vi en 
personaledag, hvor vi havde fokus på den nye flok, på samarbejde og på god team-kultur. Det var en meget 
givtig dag, da det er vigtigt, at vi, i en organisation som vores, hvor vi er meget på farten rundt i hele 
Østjylland, alene eller sammen, er gode til at samarbejde og give konstruktiv og løbende feedback.  
 
Studievalg Østjylland har desuden været praktiksted for en studerende på vejlederspecialet i 
professionsbacheloruddannelsen i Offentlig Administration og en studerende fra Uddannelsesvidenskab. 
Praktikanten fra Offentlig Administration er pr. 1. februar 2018 ansat som vikar frem til oktober og den 
studerende fra Uddannelsesvidenskab har udsigt til at kunne dække et barselsvikariat, når hun har 
afleveret speciale i sommeren 2018. 
 
Ud over vejledere har vi pt. ansat en studentermedhjælper og studenterstudievejleder, en IT-studerende, 
en kommunikationsstuderende og en Grafisk Design-studerende, som hjælper os med små og store 
opgaver. De giver alle udtryk for, at det er nogle meget studierelevante arbejdsopgaver, de får af os, og vi 
får samtidig et godt indblik i de studier, de går på, og får løst nogle opgaver både bedre og billigere end hvis 
vi selv skulle løfte dem. 
 



Didaktisk 
progressionsplan
Studievalg Østjylland



1. år ”Indsigt i at vælge”
• Etablering af partnerskab

• Forståelse for valgproces

• Viden om uddannelsessystemet

• Input til studieretningsvalget 



Etablering af partnerskab
Progression

• Fra intet kendskab til Studievalg til Studievalg som følgesvend i 
valgprocessen

Tegn

• Eleven kan beskrive hvem Studievalg er, hvad de kan bruge os 
til og ved hvordan de kan få fat på os. 



Forståelse for valgproces: 
Progression

• Fra folkeskoleelev til selvstændig gymnasieelev med ansvar for 
og fokus på eget valg af videregående uddannelse. 

Tegn

• Eleven indser, at det er et selvstændigt, individuelt valg, der 
bedst træffes reflekteret og at en god valgproces kræver 
engagement og egenindsats.



Viden om uddannelsessystemet 
Progression

• Fra lidt eller ingen viden henimod at forstå systemets 
opbygning med særlig fokus på typer, arbejdsformer og 
karriereveje.

Tegn

• Eleven kan skelne mellem uddannelsestyperne (EA, PBA, Uni) 
og nævne eksempler på konkrete uddannelser. 



Input til studieretningsvalget
Progression

• Fra begyndende faglig bevidsthed henimod en forståelse for 
sammenhængen mellem fagniveauer og adgangskrav på 
videregående uddannelse.

Tegn

• Eleven kan beskrive at der er direkte sammenhæng mellem 
studieretningsvalget og mulighederne for at søge ind på 
videregående uddannelser (specifikke 
adgangskrav/adgangskvotienter).



2. år "Forudsætninger for at vælge”

• Øget viden om uddannelsessystemet

• Mine interesser og styrker samt viden om 
uddannelsessystemet, som forudsætning for 
uddannelsesvalget

• Generelle forudsætninger for valgstrategier i relation til 
kommende uddannelses- og karrierevalg

• Bevidsthed om og forudsætninger for at arbejde med egen 
valgproces

• Viden om og erfaring med mig i verden



Øget viden om uddannelsessystemet

Progression

• Fra overordnet viden om uddannelsessystemet henimod
individuel stillingtagen til valg af uddannelsestype.

Tegn

• Eleven kan koble erfaringer og viden om uddannelser til 
refleksion over egne kompetencer og interesser i forhold til 
videregående uddannelse og karrieremuligheder. 



Mine interesser og styrker samt viden om 
uddannelsessystemet, som forudsætning for uddannelsesvalget

Progression

• Fra en begyndende til en udbygget bevidsthed og forståelse for egne 
styrker og interesser i sammenhæng med uddannelsesvalget.

Tegn

• Eleven viser forståelse for forskellige undervisningsformer på VU. 

• Eleven kan italesætte egne styrker og interesser og koble dem til 
uddannelsesvalget. 

• Eleven kan reflektere over egne samarbejdsevner i forhold 
strukturerne på VU. 



Generelle forudsætninger for valgstrategier i relation til 
kommende uddannelses- og karrierevalg

Progression
• Fra en begyndende fortælling om erfaringer og begrundelse for valg af 

ungdomsuddannelse henimod at gøre sig overvejelser om egne valg og 
handlemuligheder ud fra viden om, hvordan mennesker på forskellige måder 
træffer valg og har forskellige typer af karriereforløb.

Tegn
• Eleven kan demonstrere indsigt i forholdet mellem valg af videregående 

uddannelse og karrieremuligheder. 
• Eleven kan reflektere og spejle sig i både eget og andres forudsætninger for 

uddannelses- og karriereforløb, og dermed øjne at et karriereforløb ikke 
nødvendigvist er statisk og lineært. 

• Eleven kan reflektere over betydningen af eget fremtidige valg af VU og forholde 
sig til valget som noget, der opstår mellem individ og omgivelser.



Bevidsthed om og forudsætninger for at 
arbejde med egen valgproces
Progression
• Fra en begyndende forståelse af sammenhænge mellem på den ene side 

muligheder/ønsker/erfaringer etc. og på den anden side egne 
handlinger og handlemuligheder henimod en realistisk forestilling om at 
være medskaber af egne muligheder og fremtidsperspektiver.

Tegn
• Er i stand til at kunne handle på og udforske egne muligheder og mål. 

Eleven kan udnytte spejlingen i andres valgproces. Eleven kan fortælle 
om og reflektere over både eget valg af ungdomsuddannelse og koble 
det til eget kommende uddannelses- og karriereforløb, og dermed finde 
inspiration i samspil med andre.  Kan demonstrere indsigt i 
foudsætninger for egne fremtidige handlinger i relation til valg af 
uddannelse og forskellige mulige  karrieremæssige fremtidsscenarier. 



Viden om og erfaring med mig i verden
Progression
• Fra en begyndende bevidsthed om mig som en del af en større sammenhæng 

hen imod begyndende tanker om, hvorfor jeg uddanner og dygtiggør mig - for 
mig selv og min omverden. Begynder at tage ejerskab over egen uddannelses- og 
karrierevej. 

Tegn
• Eleven kan give eksempler på forskellige livsformer og deltagelsesmuligheder i 

samfundet. 
• Eleven kan reflektere over egen og andres opfattelse af det gode liv og koble det 

til egen valgproces og valg af VU. 
• Eleven udviser stærkere afklarethed og mod i forhold til at skulle træffe et 

selvstændigt valg i forhold til personlige ønsker/ambitioner for fremtiden. 



3. år ”Erfaringer med at vælge”

• Erfaringer med mine handlinger og beslutninger

• Viden og erfaring med usikkerhed og omskiftelighed som 
vilkår ift. valg, handlinger og beslutninger

• Erfaringer med egne valgstrategier i relation til 
uddannelsesvalget:



Erfaringer med mine handlinger og beslutninger

Progression

• Fra refleksioner over trufne valg hen imod en bevidsthed om 
egne valg som erfaringsgrundlag for konkrete fremtidsplaner 
efter gymnasiet.

Tegn

• Kan anvende egne og andres erfaringer eksempelvis med valg 
af ungdomsuddannelse i den videre valgproces.

• Kan reflektere over forskellige valgstrategier og deres fordele 
og ulemper.



Viden og erfaring med usikkerhed og omskiftelighed som 
vilkår i forhold til valg, handlinger og beslutninger

Progression
• Fra en begyndende forståelse for uddannelsesvalg, karrierelæring og 

karriereplaner i et omskifteligt samfund. Hen imod konkrete 
fremtidsplaner for fremtiden efter gymnasiet, og forholder sig til 
eventuelle forandringer i relation til drømme, ønsker, erfaringer og 
vilkår.

Tegn
• Kan demonstrere indsigt i, hvordan samfundsmæssige forandringer 

kan gribe ind i individers mulighedsrum - og modsat, at individer 
også har indflydelse på egne muligheder.

• Kan nævne eksempler på og spejle sig i forskellige karriereforløb ex. 
liniære forløb, yoyo-forløb osv.



Erfaringer med egne valgstrategier i relation til 
uddannelsevalget

Progression
• Fra en forståelse af sammenhænge mellem på den ene side 

muligheder/ønsker/erfaringer osv. og på den anden side egne handlinger og 
handlemuligheder. Hen imod konkrete erfaringer med at udforme en personlig 
handleplan med afsæt i egne forudsætninger og erfaringer med valg i relation til 
uddannelse. 

Tegn
• Kan identificere et eller flere fokuspunkter for den videre karrierevej, men 

samtidig også afprøve og udfordre egne ideer ud fra nye input. 
• Kan forholde sig åbent og fokuseret ift egne fremtidsplaner, gennem ex. 

uddannelsesarrangementer, studiepraktik, virksomhedsbesøg etc.
• Kan arbejde med at udarbejde en handlingsplan for det fremtidige valg af 

uddannelse.
• Er i stand til at kunne handle på og udforske egne ønsker og mål.
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Valg af studieretning i 1. g
Studievalg kan sammen med skolens undervisere og vejledere lave et arrangement, når eleverne skal 
vælge studieretning. 
Ved arrangementets start præsenterer gymnasiet studieretningerne. Herefter holder Studievalg sammen 
med skolens vejledere et oplæg, hvor studieretningsvalgets betydning rulles ud. 
Efterfølgende går eleverne rundt til forskellige studieretningsstationer. Det er tanken, at der på de 
forskellige stationer både er lærere og ældre elever til at fortælle uddybende om studieretningernes 
karakteristika. 
I forlængelse heraf faciliterer Studievalg en refleksionsaktivitet, der giver eleverne mulighed for at kva-
lificere deres valg af studieretning – i forhold til faglig interesse og drømme om fremtiden. 
Til slut afrundes arrangementet med informationer om det videre forløb omkring elevernes endelige valg 
af studieretning.

Uddannelsesbesøg i 2. g
Gymnasiet laver for-refleksion med eleverne om deres forventninger til dagen. Studievalg kan bidrage 
med en praktisk øvelse eller et spørgeskema. 
Studerende fra en videregående uddannelse overtager undervisningen for 2.g en hel skoledag og giver 
en smagsprøve på, hvordan det er at gå på en videregående uddannelse. Det kunne være VIA på Vejen, 
Det rullende Universitet (AU), AAU on Demand m.fl.
Studievalg deltager og tilbyder individuel vejledning. Studievalg laver efter-refleksion med eleverne: 
Hvor er jeg nu i forhold til mit studievalg, og hvad er mit næste skridt?

Inspiration til undervisere
Studievalg kan bidrage til at øge undervisernes kendskab til det videregående uddannelsessystem ge-
nerelt. Det kunne eksempelvis være ved et oplæg på et lærermøde om:
Hvilke typer af uddannelse findes der? Hvad er deres karakteristika? Undervisningsformer? Karriereveje? 
Jobmarkedet med mere…
Herved får underviserne på skolen en aktiv sparringspartner, som bidrager til, at skolens personale er 
opdateret, inspireret og motiveret til, at arbejde med karrierelæringsperspektivet i undervisningen.

Studievalg Østjylland er et af syv vejledningscentre i Danmark, som har til opgave at levere uafhæn-
gig og landsdækkende vejledning om valg af videregående uddannelse og erhverv. 
Studievalg Østjylland vejleder på de gymnasiale ungdomsuddannelser og erhvervsuddannelser i Øst-
jylland. Derudover har vi et vejledningscenter i Aarhus, hvor man kan få vejledning ved forudgående 
tidsbestilling.
Vi bakker op omkring jeres karrierelæring. Ønsker I mere information, kan I kontakte skolens Studie-
valgsvejleder eller sende os en mail: oestjylland@studievalg.dk

EkSEmplEr på karrIErElærIngS-
aktIVItEtEr mEd StUdIEValg karrIErElærIng

I gymnaSIEt?
StUdIEValg

bakkEr op

Find os på

Facebook
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opdatering på
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systemet

besøg fra
videregående
uddannelser

alumnedag

Studieretningsvalg 
Vi kan holde oplæg om studieretningsvalgets betydning i forhold til
optagelse på videregående uddannelse, udbyde en workshop med
plads til refleksion over faglig interesse og fremtidsdrømme eller
vi kan tilbyde individuel vejledning.

Uddannelsesbesøg
Refleksionsforløb, der understøtter elevernes valgkompe-
tence inden og efter deres deltagelse i studiepraktik eller andre
uddannelsesbesøg. Studievalg faciliterer en forventningsafklarende
aktivitet inden besøget og en opfølgning efter besøget.
 

Virksomhedsbesøg
Studievalg faciliterer en aktivitet inden besøget og en opfølgning efter
besøget med fokus på, hvordan oplevelsen kan bruges i karrierelæringsmæssigt perspektiv.

Studievalg i undervisningen
Studievalg kan deltage i eksempelvis samfundsfag, dansk eller psykologi og byde ind med ekspertviden om 
uddannelse og arbejdsmarkedet, motiverede ansøgninger, uddannelsessystemet og den personlige samtale.

Forældremøde
Studievalg kan deltage i forældremøder og informere om uddannelsessystemets opbygning, adgangskrav og 
valgproces. Forældrene er ofte den unges vigtigste medspiller, men ofte mangler de viden om uddannelsesud-
bud, karrieremuligheder og optagelseskriterier.
 

karriereoplæg
Studievalg kan facilitere en undervisningstime med fokus på karriereveje. Hvordan kan en videregående ud-
dannelse påvirke et karriereforløb? Dette suppleret med konkrete eksempler på forskellige karriereveje på et 
fleksibelt arbejdsmarked.
 

opdatering på uddannelsessystemet
Uddannelsessystemet er en kompleks størrelse der er under evig forandring. Derfor vil vi gerne bidrage med, 
at klæde undervisere i gymnasieskolen på til at kunne integrere karrierelæringen i de respektive gymnasiefag. 
Herved sikres, at undervisere er opdateret på, hvad der rører sig i uddannelsessystemet.
 

besøg fra videregående uddannelser
Når skolen har besøg af videregående uddannelser, kan Studievalg være til stede og tilbyde workshops og/eller 
individuel vejledning til eleverne. På den måde kan vi medvirke til at elevernes oplevelser kvalificeres og kan 
bruges i deres videre valgproces i forhold til at vælge uddannelses- og karrierevej efter gymnasiet.
 

alumnedag
Skolen arrangerer at tidligere elever, der er i videregående uddannelser holder en række korte oplæg om deres 
vej til at vælge videregående uddannelse, livet som studerende og tanker om fremtiden. Det kan også være 
alumner der allerede er i job. Studievalg tilbyder samtidig workshops og individuel vejledning, så eleverne kan 
få sat perspektiv og retning på de tanker, der rejser sig hos dem.

Studievalg er allerede på din skole
Vi udbyder individuel træffe-
tid, Studievalgsdag, work-

shops samt information om 
studiepraktik og åbent hus

HVad kan StUdIEValg 
SamarbEjdE mEd jEr om?
En ny gymnasiereform er trådt i kraft, og gymnasierne skal i højere grad end hidtil forankre karrie-
relæring i det daglige arbejde og styrke elevernes karrierekompetencer. Karriereperspektivet har været 
en del af Studievalgs vejledning i mange år, og vi vil gerne udbygge vores samarbejde med jer om 
fremtidens karrierelæring.

Vores vejledning til videregående uddannelse, job og karriere tager udgangspunkt i de tre centrale fo-
kusområder: viden, selvindsigt og handling, som vist i nedenstående model. Det er en model de unge 
let kan forholde sig til, og som også kan fungere som et godt grundlag for dialog mellem vejleder/
underviser og elev.
Samarbejdet handler ikke nødvendigvis om at genopfinde den dybe tallerken. Det handler i langt højere 
grad om at identificere samarbejdsmuligheder i nogle af de aktiviteter, I allerede har og sammen 
udvikle det med et karrierelæringsperspektiv.

I folderen har vi samlet eksempler på karrierelæringsaktiviteter, som allerede er afprøvet på gymnasier i 
regionen og bud på nye aktiviteter, som vi kunne samarbejde om i forhold til det nye karrierelærings-
fokus i gymnasieskolerne.
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om
Studievalgdag
Studievalgdag er et vejledningsarrangement for elever på de gymnasiale 
uddannelser i Østjylland.

Arrangementet består af et fælles oplæg, som handler om valg og valgpro-
ces i relation til videregående uddannelse og karriere.

Derefter skal du vælge dig ind på én af tre workshops. 

Du kan vælge mellem:

viden er for dig der ønsker at arbejde med viden som udgangspunkt for 
din valgproces - herunder uddannelsestyper, fagområder og Uddannelses-
guiden (ug.dk).

Selvindsigt er for dig der ønsker at sætte dig selv i spil som udgangs-
punkt for din valgproces - herunder bevidsthed om læringsstil, værdikom-
pas og drømme om fremtiden.

handling er for dig der ønsker at udforske dine forudsætninger for at 
vælge - herunder erfaringer med at vælge, casearbejde og generelle
refleksioner over valg af fremtidig uddannelse og karriere.

I dette hæfte finder du alle de øvelser, der bliver arbejdet med i de tre 
workshops. 

Du vil kun skulle fokusere på én af de tre workshops, men vi opfordrer dig 
til selv at arbejde videre med de øvrige øvelser her i hæftet – for hvem 
ved? Måske du bliver inspireret!
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valgproceSSen

Et godt valg tages bedst på baggrund af en god og udførlig viden. Ofte 
får du den første viden fra venner, familie, internettet, tv, annoncer og 
lignende. Man kommer let til at blande rygter og fakta med hinanden - og 
noget viden kan være opstået på baggrund af sejlivede myter. Du kan give 
dig selv et solidt grundlag for et godt valg ved at skaffe dig pålidelig og 
udførlig viden om et studie.

Når du er i en valgproces, er det ikke ualmindeligt, at du kan føle forskel-
lige bekymringer tydeligere end du plejer. Det hænger sammen med den 
betydning, et valg kan have for dig. Jo mere du har gjort for at forberede 
dig på valget, desto bedre bliver grundlaget for dit valg. De fleste oplever 
at bekymringerne ikke forsvinder, men at de er lettere at stå imod, når du 
har forberedt dit valg grundigt.

Du er altid velkommen til at få en snak med os i Studievalg lige meget 
hvor du er i din valgproces. 

Du kan booke tid på studievalg.dk/book.

Selvin

ds
ig

t

Handling

Viden

Når du står overfor at vælge     
uddannelse, er det ganske natur-
ligt, at du ser dig om efter de  
uddannelser, der interesserer dig 
mest. Et studievalg består dog 
også af mange andre og flere 
overvejelser end det, der handler 
om interesse for et bestemt fag-
område.

Rammen for et godt valg inde-
bærer også dét at kende sig selv. 
Det er vigtigt, at du ærligt ser på 
dine styrkesider og dine drømme.
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viden
Formålet med denne workshop er at give rum til, at du arbejder
med dig selv og dit valg af uddannelse med særligt fokus på, hvordan du 
finder viden om uddannelserne og uddannelsessystemet.
Du vil undervejs skulle forholde dig til, hvad der er vigtigt for dig i dit valg 
af uddannelse - uden at du nødvendigvis kan sætte ord på, hvilke konkrete
uddannelser, du overvejer at søge ind på.
Omdrejningspunktet er dels informationssøgning og refleksionsøvelser 
over, hvad der betyder noget for dig i forhold til at vælge uddannelse.

Selvindsigt
Formålet med denne workshop er, at du som deltager bliver klogere
på dig selv i forhold til uddannelsesvalget. Undervejs skal du dele dine 
tanker og refleksioner med de andre workshopdeltagere.
Når workshoppen er slut, vil du som udgangspunkt kunne formulere en 
plan eller et ”næste træk” i forhold til dit valg af videregående uddannelse.

handling
Handlekompetencen er en vigtig kompetence at mestre i alle aspek-
ter af både uddannelses-, familie- og fritidsliv - ja, i alle livets facetter.
I denne workshop får du mulighed for at arbejde med din handlekompe-
tence omkring valg og valgprocesser. Du kommer til at tage et eftersyn på 
de valg, du allerede har truffet, og ud fra dette udvikle en større bevidst-
hed om dig selv, når du skal vælge videregående uddannelse i overens-
stemmelse med dine værdier og karrieredrømme.
I samspil med de andre på workshoppen vil du gennem case-arbejde,  
dialog og erfaringsudveksling få andres perspektiver på netop deres for-
udsætninger for både at have valgt og at skulle vælge.

Spilleregler for workshops
Vi opfordrer til enighed om:

At være ærlige
At alt, hvad der siges her, er fortroligt
At der lyttes aktivt til de andre
At feedback er positiv feedback

beSkrivelSe af de 3 workShopS
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uddannelSeSSyStemet

Kandidatuddannelser 
(KA)
(2 år)

Kandidatuddannelser 
(KA)
(2 år)

Professionsbachelor-
uddannelser (PBA)
(3,5 år)

Top-up (PBA)
(1,5 år)

Erhvervsakademi-
uddannelser (EA)
(2 år)
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Kandidatuddannelser 
(KA)
(2 år)

Bacheloruddannelser 
(BA)
(3 år)

Andre uddannelser
(2-6 år)
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Studievælgeren – kender du 
fagligheden?

Der findes mange forskellige fagområder indenfor hvilke man kan tage en 
videregående uddannelse, herunder natur, teknik, sundhed, pleje, kultur, 
sprog, kommunikation, samfund, økonomi, design, kunst samt politi og 
forsvar. 

Øvelsen består i at arbejde med Studievælgeren som et værktøj, du kan 
finde på ug.dk under fanebladet ”Få inspiration” eller via studievaelgeren.dk. 
Tag et nærmere kig på de mange uddannelser, der er at finde under hver 
enkelt af de 12 fagområder. Vælg herefter den eller de typer, du finder 
mest interessant(e) ved at lave en eller flere markeringer på nedenståen-
de illustration. 

Mine tanker:
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ug.dk

Ug.dk indeholder en masse information om uddannelser og job samt en 
række inspirationsværktøjer. Øvelsen består i at udforske og lære om de 
forskellige måder, hvorpå du kan anvende ug.dk som et gennemgående 
værktøj i din valgproces. 

Under fanebladet ”Få inspiration” finder du en række forskellige inspira-
tionsværktøjer til din valgproces.

Under fanebladet ”Videregående uddannelse” kan du afgrænse din søgning 
i forhold til typer af videregående uddannelse. I forlængelse heraf kan du, 
under den enkelte uddannelse, læse om forskellige FAQ, fx adgangskrav, 
adgangskvotient og uddannelsessteder. Når du læser om den enkelte ud-
dannelse kan du på landkortet klikke dig videre ind på uddannelsens egen 
hjemmeside.

Under fanebladet ”Job og karriere” kan du fordybe dig i karrieremulighe-
der, herunder løn, efter endt uddannelse.

Du kan notere relevante informationer og refleksioner i tankeboblerne  
nedenfor:

Typer

FAQ
Uddannelsernes

hjemmesider

InspirationJob og karriere
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hvem er jeg?

Denne øvelse er god til at få lidt perspektiv på din valgproces. Den sigter 
mod at få dig til at sætte ord på de tanker og refleksioner, du måske alle-
rede har gjort dig i forbindelse med dit uddannelsesvalg. 
 
Jo flere konkrete tanker du får noteret dig her, jo mere hjælper du med at 
matche dig selv med de informationer om uddannelser, du finder på ug.dk. 

Brug tankeboblerne til at notere dine tanker i:

Hvad
interesserer mig?

Hvilken person
beundrer jeg?

Hvorfor?

Hvad kendetegner
mine succeser?

Hvordan
lærer jeg bedst?

Hvilke fag
klarer jeg mig godt i?

Hvad er
jeg god til?
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handleplan

En handleplan kan ofte gøre en proces mere
overskuelig. Samtidig indebærer en handle-
plan også en højere grad af forpligtelse til
efterfølgende at foretage sig noget i forhold
til sin valgproces.

Øvelsen består i at udforme en tidslinje for tiden 
efter gymnasiet – og kan eksempelvis indeholde:

Hvilke aktiviteter skal planlægges ift. kvalificering i kvote 2?
Drømmer du om at komme ud at rejse?
Har du behov for at tjene nogle penge?
Har du mest lyst til bare at dase i hængekøjen?
Skal du afsætte tid til at undersøge uddannelses- eller sabbatmulighederne?
Kunne du have gavn af at deltage i studiepraktik eller åbent hus?
Har du behov for at undersøge adgangskrav og ansøgningsfrister?
Hvem skal du snakke med?

Min tidslinje - plan A:

Min tidslinje - plan B:
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hvad er vigtigt for dig?

Hvad betyder noget, når du skal vælge uddannelse? Er det indholdet? 
Måden du bliver undervist på? Eller måske kønsfordelingen? Der kan 
være rigtig mange faktorer i spil, og rigtig mange overvejelser at gøre, 
når du står over for et studievalg. 

Denne øvelse går ud på, at du laver en liste med de fem faktorer, der har 
størst betydning for dig, når du skal vælge uddannelse. 

Skriv de fem faktorer, og prioritér dem i rækkefølge herunder. Tag ud-
gangspunkt i de 10 udsagn på de næste tre sider.
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uddannelsens internationale muligheder
I uddannelserne kan der være stor forskel på, hvilke muligheder du har for 
studieforløb og praktikforløb i udlandet. Og om uddannelsen lægger vægt 
på internationale aspekter som fx undervisning på fremmedsprog. Er det 
vigtigt for dig, at undervisningen foregår på et fremmedsprog? Vil du væl-
ge efter muligheden for studieforløb i udlandet? Eller muligheden for at få 
job i udlandet bagefter?

bruges teorien i praksis på uddannelsen?
Alle videregående uddannelser er teoretiske. Der er dog stor forskel på, 
i hvor høj grad den teoretiske viden, du får, omsættes i praksis. På nog-
le uddannelser er der obligatoriske praktikforhold (fx journalist), og på 
andre er selve undervisningen anvendelsesorienteret (fx finansøkonom). 
På hovedparten af de lange, akademiske uddannelser fylder det praktiske 
element meget mindre. Hvor meget betyder det for dig, at du får brugt 
teorien i praksis i løbet af studiet? 

høj løn efter endt uddannelse
Din løn kan afhænge af, hvilken uddannelse du har. Nogle uddannelser fø-
rer traditionelt frem til jobs med høj løn, fx jura, mens andre uddannelser 
fører til jobs med en lavere løn, fx pædagog. Synes du, at lønnen er vigtig 
at inddrage i forhold til dit valg af uddannelse? Vil du tage en uddannelse 
alene fordi den giver mulighed for en høj løn? Vil du gå udenom uddannel-
ser med udsigt til en lavere løn?

kønsfordelingen på uddannelsen
Alle uddannelser er åbne for begge køn. Alligevel er der nogle fag, der er 
domineret af piger, fx jordemoder, nogle fag af drenge, fx politibetjent. 
Kønsfordelingen kan have betydning for det sociale miljø på uddannelsen 
og for arbejdsmiljøet i erhvervet.
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uddannelsens indhold
De fleste vil gerne tage en uddannelse, som de finder interessant og spæn-
dende. Men hvor afgørende er det egentligt, når det kommer til stykket? 
Hvor vigtigt er det for dig, at du brænder for det, uddannelsen handler 
om? Hvad hvis dine forældre synes, det er den forkerte uddannelse for 
dig?

uddannelsens arbejdsformer
På nogle uddannelser er projektarbejde i grupper den almindelige arbejds-
form. På andre uddannelser er der flest individuelle opgaver. Nogle studier 
har klasseundervisning og lektier, andre studier kræver en højere grad af 
selvdisciplin. Men hvor afgørende er arbejdsformen for dit studievalg? Kan 
du bedst lide at gøre tingene på din egen måde eller er du bedst til team-
work? Foretrækker du faste rammer eller har du en god selvdisciplin?

det sociale miljø på uddannelsen
Nogle uddannelser er meget store og optager flere hundrede studerende 
om året (fx erhvervsøkonomi – HA-almen), mens andre er små og kun op-
tager få studerende (fx psykomotorisk terapeut). Uddannelsens størrelse 
betyder selvfølgelig noget for, hvordan det er at gå på uddannelsen. Men 
hvad betyder det for dig, om uddannelsen arrangerer intro-forløb, orga-
niserer læsegrupper og om de studerende laver en masse ting sammen 
uden for studiet, fx foredrag, fredagscafé eller filmklub? 

uddannelsens jobudsigter
Udsigten til at få job efter endt uddannelse afhænger af efterspørgslen på 
arbejdskraft. Ud fra forskellige prognoser kan man forudse, at nogle ud-
dannelser med stor sikkerhed vil føre til job, fx sygeplejerske, mens andre 
har risiko for arbejdsløshed, fx skuespiller. Men hvilken betydning har det 
for dig, at den uddannelse, du tager, er efterspurgt på arbejdsmarkedet, 
når du er færdig? Er det noget, du tillægger betydning og vil undersøge, 
eller synes du, at det er mindre væsentligt? 
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uddannelsens længde
De videregående uddannelser har forskellige længde. Der findes korte vi-
deregående uddannelser (ca. 2 år, fx multimediedesigner), mellemlange 
videregående uddannelser (ca. 3½ år, fx socialrådgiver) og lange videre-
gående uddannelser (ca. 5 år, fx civilingeniør). Men hvor vigtig er uddan-
nelsens længde for dig? Ønsker du at blive hurtig færdig, eller vil du gerne 
læse i mange år? Vil du fx fravælge en uddannelse, hvis du finder ud af, at 
den er kortere, end du regnede med?

uddannelsens beliggenhed
Nogle videregående uddannelser findes kun ét sted i landet (fx dyrlæge), 
mens andre er spredt over hele landet (fx folkeskolelærer). Men hvor stor 
en rolle spiller uddannelsens beliggenhed for dig? Hvad gør du, hvis drøm-
meuddannelsen kun findes i København? Eller Esbjerg? Flytter du efter 
den, eller udelukker du på forhånd uddannelser, der ikke ligger i fx Aarhus 
og omegn?
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fremtidSraketten

Vi lever i en tid og et samfund, hvor drømme
kan blive til virkelighed. Hvordan ser din
fremtid ud? Hvilke drømme har du? Hvad
har du gode erfaringer med - både rent fagligt, 
men også personligt? 

Øvelsen går ud på først at beskrive netop dine 
fremtidsdrømme i forhold til jobfunktion, arbejdsform, 
livsstil, familieforhold.

Dernæst skal du udfylde de øvrige felter, der omhandler faglige, socia-
le og personlige kompetencer, samt hvad der skal til for at realisere din 
drøm.

Mine drømme og ambitioner om fremtiden er:
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Hvilken person beundrer jeg, og hvorfor?

Hvad skal der til for at realisere min fremtidsdrøm?

Jeg har gode erfaringer med: 
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casebeskrivelse:

Asger er 28 år. Han er uddannet fysioterapeut fra VIA University College i 

Holstebro. Han arbejder på Regionshospitalet Viborg, hvor hans speciale 

er genoptræning, både unge mennesker med sportsskader og ældre pa-

tienter med brækkede hofter. For Asger er det bedste ved jobbet det, at 

møde mennesker og motivere dem til at samarbejde om at blive rask. Den 

kommunikative og pædagogiske del er meget vigtig her, ligesom han skal 

forholde sig til mange forskellige typer af mennesker. Med sig i bagagen 

har han desuden et vikariat som ergonomisk konsulent, hvor han vejledte 

plejepersonale og portører om arbejdsstillinger i jobbet.

 

Allerede i slutningen af folkeskolen var Asger ellers overbevist om, at han 

skulle læse idræt på universitetet, fordi han var vild med at dyrke fod-

bold på højt plan. Han valgte derfor en studieretning, hvor han fik idræt 

og matematik på A-niveau i gymnasiet. I 3.g var han så heldig at komme 

i studiepraktik på Idræt på Aarhus Universitet. Lige inden han afsluttede 

gymnasiet, fik han imidlertid en knæskade, som gjorde, at han ikke kun-

ne fortsætte fodboldkarrieren. Under genoptræningen fik han kendskab 

til fysioterapeutens arbejde. Han blev meget fascineret af kombinationen 

af at arbejde med både det fysiske og psykiske i behandlingsøjemed. Han 

kom i tvivl om, hvorvidt det egentlig var idræt, han skulle læse og der-

for begyndte han at undersøge fysioterapeutuddannelsen nærmere. Her 

fandt han ud af, at han faktisk blev tiltrukket af undervisningsformen, som 

kombinerer teori med flere praktikperioder, ligesom han i uddannelsen 

selv bliver tvunget til at arbejde med sin egen personlige udvikling. Han 

undersøgte også lignende professionsbacheloruddannelser, hvor fokus var 

på at arbejde med mennesker.

 

aSgerS valg
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Oprindeligt var Asger fra Skanderborg og søgte ind på fysioterapeutud-

dannelsen i både Aarhus, Aalborg og Holstebro. Han endte med at blive 

optaget i Holstebro, som var hans tredje prioritet. Han overvejede en 

kort stund at tage et sabbatår mere, fordi han helst ville have en plads i 

Aarhus. Han måtte dog erkende at chancen for en plads i Aarhus nok var 

urealistisk på grund af hans gennemsnit. Asger valgte derfor at tage op og 

besøge skolen i Holstebro. Her oplevede han en skole, hvor både det fag-

lige og det sociale miljø tiltalte ham meget. Hans venner fra Skanderborg 

overbeviste ham om, at de nok skulle holde kontakten. Til sidst valgte han 

at takke ja til pladsen, selvom han skulle flytte langt væk.

 

I Holstebro var han så heldig at møde sin kommende kone til en fest på 

sygeplejeskolen. De bor nu i Dollerup lidt uden for Viborg med deres to 

små børn. Asger værdsætter en arbejdsuge på 37 timer i tidsrummet 8 – 

16.  Det giver plads til både familieliv og passionen for motion, som stadig 

fylder meget i Asgers liv.

 

Når børnene bliver lidt større overvejer Asger at tage noget mere uddan-

nelse, for at give sig selv flere karrieremuligheder. Han har overvejet kan-

didatuddannelsen i fysioterapi for at få mere teori indenfor sit fagområde 

og måske på sigt komme til at undervise på fysioterapeutuddannelsen. 

Kandidatuddannelsen ligger imidlertid i Odense, så det vil blive et spørgs-

mål om at afsætte tid og få økonomien til at hænge sammen - og det kan 

han ikke overskue lige pt., hvor børnene er små.
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Hvad lå til grund for Asgers valg af studieretning?

valg af Studieretning

Fortæl de andre i gruppen om, hvordan du valgte netop denne skole og 
studieretning.

Hvilke fordele og ulemper kan der være ved at vælge
studieretning ud fra følgende?

Forældrenes indflydelse/ambitioner
Hvad er jeg god til i skolen?
Fremtidsperspektiver
Prestige
Tilfældigheder
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ændrede forhold

Hvad ville du have gjort, hvis du var Asger?

Hvordan handlede Asger, da han fik en knæskade?

Hvordan kan følgende livssituationer påvirke mulighederne 
for valg af videregående uddannelse?

Eksamensgennemsnit
Sygdom
Kærlighed
Tilfældigheder
Møder med inspirerende mennesker
Politiske beslutninger
Mediernes fokus
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valg af uddannelSeStype

Hvorfor valgte Asger en professionsbacheloruddannelse?

Tilføj de vigtigste kendetegn for de fire uddannelsestyper.

Hvad er din foretrukne type, og hvorfor?
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Hvilke overvejelser gjorde Asger sig, da han blev
tilbudt en plads i Holstebro?

Hvilke fordele og ulemper kan der være ved at studere i
følgende byer?

uddannelSeSby

Aarhus
Sorø
København
Silkeborg

Horsens
Odense
Hjørring

Hvad betyder mest for dig ift. valg af uddannelsesby?
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motivation

Hvad har motiveret Asger til at påbegynde fysioterapeut-
uddannelsen?

Hvilke faktorer kan motivere til valg af uddannelse og
karriere?

Hvilke faktorer motiverer dig?
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det gode liv

Argumentér for ovenstående og notér den inspiration, du fik fra de øvrige 
deltagere.

Hvordan forholder Asger sig til balancen mellem
arbejdsliv, familieliv og fritidsliv?

Hvad betyder mest for dig - arbejdsliv, familieliv eller fritids-
liv?
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Sparring med makker

Det giver rigtig god mening at dele sine tanker, refleksioner og informa-
tioner med andre. Det kan der ofte komme helt nye perspektiver ud af. 

Dét at sige tingene højt kan skabe en højere grad af tryghed og ro om-
kring processen.

Idéer, tanker, kommentarer, spørgsmål:
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Hvis du har arbejdet med et større antal af øvelserne i denne arbejdsmap-
pe, er det en god idé at notere et par tanker, konkrete uddannelser eller 
aktiviteter, du skal huske at udføre i forhold til arbejdet med din valgpro-
ces. 

Øvelsen går ud på at notere de tre bedste ting, som du tager med fra ar-
bejdet i dag:

1:

hvad tager du med herfra?

3:

2:
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SkriveværktØjer

Her er en række forskellige værktøjer, du kan 
bruge til at skabe overblik over din valg-
situation og måske endda finde ny viden
om dig selv! 

Succeshistorien!
I hvilke situationer oplever du succes? Hvornår 
oplevede du sidst succes – beskriv hvornår du sidst
var glad, stolt, etc.? Hvad kendetegner disse situationer?

hvad ville du være da du var barn?
Hvad er dine gamle drømme? Beskriv HVEM du vil være fremfor HVAD du 
vil læse? Hvilke billeder har du af dig selv i disse forestillinger?

hurtigskrivning!
Hvor er du om syv år? Hvad laver du? Hvordan kom du derhen?

Spørg andre!
Hvad er du god til? Hvad kunne du forestille dig, at du ville blive god til 
og glad for? Ikke fordi du skal rette dig efter det, men for at få inspirati-
on og åbne op for nye muligheder – og måske nye sider og talenter i dig 
selv!

lav et mindmap!
Hvad inspirerer dig og hvad motiverer dig? Få kortlagt sammenhængen 
mellem inspiration og motivation ved at tegne og fortælle.

worst case scenario!
Kortlæg dit worst case scenario, så du får skrevet ned, hvad der er din 
største bekymring i forbindelse med dit uddannelsesvalg. Brug de posi-
tive øvelser ovenfor til at tage fat i de enkelte bekymringer, og beskriv, 
hvordan du kan overvinde dem.
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Disse sider er til dine egne tanker og notater.

mine noter
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Optagelse på videregående uddannelser
optagelse.dk

Uddannelses- og jobinformation
ug.dk

Personlig vejledning og hjælp til afklaring
studievalg.dk/book
evejledning.dk
ug.dk/studievalg/studievalgoestjylland/hvordanvaelgerduuddannelse
ug.dk/inspiration
facebook.com/studievalgoestjylland

Gymnasiale suppleringskurser
aarhushfogvuc.dk

Uddannelse, arbejde, sabbat i udlandet
gribverden.dk

SU - Statens Uddannelsesstøtte 
su.dk

Kollegier og ungdomsboliger 
ungdomsboliger.dk (Hele landet)
kollegie8000.dk (Aarhus)

her finder du 
mere info
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Se Studievalgs film om
optagelse på
studievalg.dk
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hvordan?
Du skal søge elektronisk på www.optagelse.dk og logge på med NemID. 
Få et NemID på www.nemid.nu. Dit eksamensbevis hentes automatisk ind 
i din ansøgning fra eksamensdatabasen.

Søger du inden du bliver student, skal du logge på www.optagelse.dk igen 
lige inden 5. juli, så dit eksamensbevis bliver hentet. Det sker ikke auto-
matisk!  

Du har også mulighed for at søge optagelse, imens du er i udlandet - bare 
du har adgang til en computer med netforbindelse. 

hvornår?
Der er som hovedregel kun optagelse én gang om året. De fleste uddan-
nelser har studiestart i august/september, men enkelte uddannelser har 
også studiestart i januar/februar.

Både sommerstarts- og vinterstartspladser søges med følgende ansøg-
ningsfrister:

kvote 2-ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.

kvote 1-ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00.

Vær opmærksom på, at nogle uddannelser står uden for kvote-systemet 
og optager på baggrund af en optagelsesprøve. Disse uddannelser skal 
søges senest 15. marts.

information 
om optagelSe
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