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2. Tal for 2014 

• 561 praktiktilbud fordelt på 35 institutioner 
• I alt 13.189 ansøgere ÷ 9 % 
• 11.521 ansøgere i første runde 
• 10.819 praktikanter ÷ 3,8 % 
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2. Tal for 2014 
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2. Ansøgernes evaluering 

Hvor har du hørt om Studiepraktik? 

0 500 1000 1500 2000 2500 

Jeg så en plakat om studiepraktik 

Jeg læste hæftet om studiepraktik i hele … 

Jeg fik en mail fra Studievalg 

Via min gennemførelsesvejleder på min skole 

Via eVejledningen 

Via en Studievalg-vejleder 

Via mine kammerater 

Jeg så det på UG.dk 

Via en vejleder på en videregående … 

På uddannelsesinstitutionens hjemmeside 

På Studievalgs hjemmeside 
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2. Ansøgernes evaluering 

Ansøgere der ikke var i Studiepraktik 

0 50 100 150 200 250

Jeg deltog ikke pga. fravær på min skole 

Jeg deltog ikke pga. aktiviteter på min skole 

Jeg var tilmeldt, men meldte fra igen 

Jeg deltog ikke pga. dårlige … 

Jeg havde ikke råd til at tage af sted 

Jeg søgte, men fik ikke en plads 

Jeg deltog ikke pga. arbejde 

Jeg kunne ikke finde ud af/havde problemer … 

Andet 

Svar 

15 % 



Flaskehals problematikken: 
For mange elever søger for snævert  
Derfor: 
• Søg bredt, både geografisk og fagligt 

 
• Søg flere uddannelser – flere prioriteter 

 
• Søg realistisk 
 
 



2. Ansøgernes evaluering 

Praktikanter, der ikke deltog alle praktikdagene 

0 50 100 150 200

Jeg deltog ikke pga. fravær på min skole 

Jeg deltog ikke pga. aktiviteter på min skole 

Jeg havde ikke råd til at tage af sted 

Jeg deltog ikke pga. arbejde 

Jeg deltog ikke pga. sygdom 

Jeg deltog ikke fordi jeg synes det var kedeligt 

Jeg deltog ikke fordi jeg følte mig afklaret … 

Jeg deltog ikke fordi praktikken ikke levede op til … 

Andet 

Svar 



2. Praktikanternes evaluering 

Hvorfor deltog du i Studiepraktik? 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

Jeg var usikker på hvilken uddannelse jeg vil 
tage 

Jeg vidste ikke, om en videregående uddannelse 
er noget for mig 

Jeg ved, hvilken uddannelse jeg vil tage, men 
ville gerne prøve et studiepraktikforløb først 

En vejleder/lærer foreslog mig at deltage 

Jeg ville gerne finde ud af, om uddannelsen er 
noget for mig 

Jeg ville gerne opleve uddannelsesinstitutionen 
og studielivet 

Det var obligatorisk på min skole 

Andet 

Svar 



2. Praktikanternes evaluering 

• Hvordan var dit samlede indtryk af 
praktikken? 
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2. Praktikanternes evaluering 

• Har du fået et fagligt udbytte af 
Studiepraktikken? 
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2. Praktikanternes evaluering 

• Studiepraktik gjorde mig klogere på mit 
uddannelsesvalg 
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2. Praktikanternes evaluering 

Kommentarer 
• Skidehyggeligt sted, massere af nørder, godt 

niveau, det er drømmen for en som mig 
• Hovedindtrykket har bestemt været positivt, 

dog tvivler jeg lidt på min egne kompetencer 
hvad angår niveauet på studiet. 

• Mit indtryk er rigtig godt. Er forelsket i stedet, 
og overbevist om at jeg har fundet min 
fremtidige uddannelse. 
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