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Læringsmål i Gymnasiet (STX – HHX – HTX) 
Vision: Unge lærer at håndtere valg af uddannelse og karriere i en livslang proces.  
Inspireret af Rie Thomsen definerer vi karrierekompetence som ”kompetence til at forstå og udvikle sig selv, udforske livet, læring 
og arbejde samt håndtere liv, læring og arbejde i forandringer og overgange.” 1  
 
Karrierelæring er den læring, der knytter sig til udvikling af karrierekompetence – læringsprocessen. Karrierelæring foregår 
løbende og er en livslang læringsproces, som spiller sammen med identitetsdannelse og almen dannelse.  

 
Viden om og erfaring med 
uddannelse, fag og job 
Udsigt 

Viden om og erfaring med mig 
Indsigt 

Erfaring med mine handlinger og 
beslutninger 
Handling 

Igangsætte processen i at kunne navigere 
i samspillet mellem sig selv, muligheder 
og samfundet 

Igangsætte en proces, der understøtter 
elevernes bevidsthed om personlige 
styrker og svagheder samt motivation 
koblet til karrierelæring 

Igangsætte en proces, der skaber 
bevidsthed om forskellige måder at træffe 
valg på generelt og i forhold til sig selv 
samt fokus på muligheder i en kompleks 
verden præget af uforudsigelighed 

- Kendskab til Studievalg Sydjyllands 
vejledningstilbud og hvordan man kan få 
vejledning 
- Uddybende kendskab til 
uddannelsessystemet (EA PB UNI) 
 
- Viden om specifikke adgangskrav og 
adgangskvotienter 
- Bevidsthed om konsekvens af valg af 
studieretning og valgfag i forhold til 
videregående uddannelse og karriere  
 
- Kunne bruge vejlednings-redskaber til 
at undersøge hvilke muligheder der reelt 
er i spil for den enkelte elev 
-  Bevidsthed hos eleverne om, hvad 
karriere kan betyde 
 

- Styrke elevernes lyst til at tage en for 
dem relevant videregående uddannelse 
- Refleksion over egne værdier, identitet, 
interesser, personlige & faglige styrker i 
forhold til egen fremtid 
- Refleksion over egne deltagelses-
muligheder og bidrag til samfundet 
(livsformer – job og fritid) 
- Refleksion over egen karriereforståelse  
-Skabe bevidsthed om betydning af at 
komme fra et hjem, hvor der ikke er 
tradition for at tage en videregående 
uddannelse 
 
- Refleksion over egne evner til at klare 
en videregående uddannelse 

- Afdramatisere valg af videregående 
uddannelse og karriere som determi-
nerende  
- Bevidsthed om og tro på egne 
ressourcer i forhold til handlemuligheder 
(empowerment)  
- Refleksion over og erfaring med valg, 
usikkerhed og omskiftelighed herunder 
evnen til at tænke i alternativer og se 
muligheder 
- Bevidsthed om og tro på egne 
ressourcer i forhold til handlemuligheder 
(empowerment)  
Bevidsthed om hvad der skal til for at 
kunne håndtere ens karriere i fremtiden 
- Skabe bevidsthed om holdninger til at 
træffe valg 

                                    
1 Thomsen, Rie (2014) Karriere-kompetence og vejledning i et nordisk perspektiv – Karrierevalg og karrierelæring. NVL & ELGPN concept note, Oslo, NVL, s. 4 



 
 

- Indsigt i forskellige karriereforløb 
- Viden om efter-/videreuddannelses-
systemet (EUD/EUS – trainee – job + 
akademi- diplom – masteruddannelser) 
- Viden om forventninger til faglige og 
personlige kompetencer i forskellige typer 
jobs efter afsluttet videregående 
uddannelse 
- Kendskab til hvor man kan finde 
informationer om jobindhold, løn og 
beskæftigelsesmuligheder 
- Kendskab til mulighederne for at 
studere i udlandet enten som en del af en 
dansk videregående uddannelse eller som 
en hel uddannelse 
- Kendskab til ”ud af huset” aktiviteter, 
Ta´ et Valg, Studiepraktik, Studerende 
for en dag og Åbent Hus  
 
-Viden om ansøgningsprocedure og 
optagelsesregler – herunder betydning af 
plan B  
- Forståelse for regler om SU og 
uddannelseshjælp 
- Viden om mulighederne for SPS 
- Forståelse for reglen om begrænsning af 
dobbeltuddannelse 
- Viden om gymnasial supplering 
- Viden om workshoptilbud og tilmelding: 
Tvivl, Plan B, Sabbat, udland, kvote 1, 
kvote 2, motiveret ansøgning 

Styrke elevernes tillid til egne evner i 
forhold til at klare en videregående 
uddannelse og karriere 
 
- Refleksion over sabbat ift. uddannelses- 
og karrierevalg  
 
 

- Bevidsthed om egne barriere 
/stopklodser i forhold til at træffe valg og 
evne til at se og håndtere 
løsningsmuligheder   
- Evne til at vælge egen 
ansøgningsstrategi: søge i kvote 1 
og/eller kvote 2 og/eller standby? 
 
 

 
 
  



 
 

Studievalg - Kollektive vejledningsarrangementer i skoleåret 2017-2018 
4 kollektive vejledningsarrangementer - GYM 
 
Vision: Unge og voksne lærer at håndtere valg af uddannelse og karriere i en livslang proces 
Inspireret af Rie Thomsen definerer vi karrierekompetence som ”kompetence til at forstå og udvikle sig selv, udforske livet, læring og 
arbejde samt håndtere liv, læring og arbejde i forandringer og overgange.” 2  
 
Karrierelæring er den læring, der knytter sig til udvikling af karrierekompetence – læringsprocessen. Karrierelæring foregår løbende og er en 
livslang læringsproces, som spiller sammen med identitetsdannelse og almen dannelse.  
 
Karrierelæringsmål:  

• Igangsætte processen i at kunne navigere i samspillet mellem sig selv, muligheder  
og samfundet (udsigt) 

• Igangsætte en proces, der understøtter elevernes bevidsthed om personlige styrker  
og svagheder samt motivation koblet til karrierelæring (indsigt) 

• Igangsætte en proces, der skaber bevidsthed om forskellige måder at træffe valg på  
generelt og i forhold til sig selv samt fokus på muligheder i en kompleks verden præget af uforudsigelighed (handling) 
 

Tids-
punkt  

Titel Læringsmål Materialer 
Værktøjer 

Udvidet behov 
vejledningsaktiviteter 

1.g 
Aug.- 
Okt.  
 

”Studievalg”  
45 min.  
1-2 klasser ad 
gangen 
  
 

Kendskab til Studievalg Sydjyllands 
vejledningstilbud og hvordan man kan 
få vejledning 
 
Overblik over det videregående 
uddannelsessystem (EA, PB, UNI) 
 
Viden om specifikke adgangskrav og 
adgangskvotienter 
 
Bevidsthed om konsekvens af valg af 
studieretning og valgfag i forhold til 
videregående uddannelse og karriere 
 

ug.dk folder med 
Adgangskortet 
(ug.dk) 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                    
2 Thomsen, Rie (2014) Karriere-kompetence og vejledning i et nordisk perspektiv – Karrierevalg og karrierelæring. NVL & ELGPN concept note, Oslo, NVL, s. 4 



 
 

Kunne bruge vejledningsredskaber til 
at undersøge hvilke muligheder der 
reelt er i spil for den enkelte elev 
 
Styrke elevernes lyst til at tage en for 
dem relevant videregående uddan-
nelse 
 
Afdramatisere valg af videregående 
uddannelse og karriere som determi-
nerende 
Bevidsthed om og tro på egne 
ressourcer i forhold til 
handlemuligheder (empowerment) 
 

2.g 
Feb. -
April  
 
 

”Karriere-
kompetence”  
90 min.  
1-2 klasser ad 
gangen 
 
 

Refleksion over egne værdier, 
identitet, interesser, personlige & 
faglige styrker i forhold til egen 
fremtid 
Refleksion over egne deltagelses-
muligheder og bidrag til samfundet 
(livsformer – job og fritid) 
Bevidsthed hos eleverne om, hvad 
karriere kan betyde  
Refleksion over egen karriere-
forståelse 
Bevidsthed om hvad der skal til for at 
kunne håndtere ens karriere i 
fremtiden 
Indsigt i forskellige karriereforløb  
Afdramatisere valg af videregående 
uddannelse og karriere som determi-
nerende 
Kort repetition af fuldtidsvideregående 
uddannelser 
Viden om efter-
/videreuddannelsessystemet 
(EUD/EUS – trainee – job + akademi- 
diplom – masteruddannelser) 

På Vej arbejdsark 
Studievælgeren 
(ug.dk) 
PDF: Job- og 
beskæftigelsesmuligh
eder med Uddannel-
seszoom og Jobcity 
 

 
 
 



 
 

Kendskab til hvor man kan finde 
informationer om jobindhold, løn og 
beskæftigelsesmuligheder 
Kunne bruge vejledningsredskaber til 
at undersøge hvilke muligheder der 
reelt er i spil for den enkelte elev 
Refleksion over og erfaring med valg, 
usikkerhed og omskiftelighed 
herunder evnen til at tænke i 
alternativer og se muligheder 
Styrke elevernes lyst til at tage en for 
dem relevant videregående uddan-
nelse 
 
Bevidsthed om og tro på egne 
ressourcer i forhold til 
handlemuligheder (empowerment) 
Viden om Ta’ et valg – forberedelse og 
tilmelding 
Viden om workshoptilbud og 
tilmelding: Udland 
Kendskab til Studievalg Sydjyllands 
vejledningstilbud og hvordan man kan 
få vejledning 
 

3.g 
Aug.-
sept. 

”Inspiration” 
45 min.  
2-3 klasser ad 
gangen 
 

Viden om Studiepraktik og tilmelding 
Kendskab til øvrige ”Ud af huset” 
aktiviteter: Studerende for en dag og 
Åbent Hus 
Screening – UB 
Viden om workshoptilbud og 
tilmelding: 
Tvivl, Plan B, Sabbat?  
 

Studiepraktik-
postkort 
 
 

Identifikation af elever med 
udvidet behov for vejledning: 
 
Funktionsnedsættelse (F) 
Uddannelsesfremmed 
baggrund (UFB) 
Utilstrækkelige studiemæssige 
forudsætninger (USF) 
Urealistiske forventninger – 
selvunder-vurderende (SU) 
Handlingslammende tvivl (HT) 
Selvovervurderende (SO) 
Samtaler og workshops 
(oktober-februar) 



 
 

3.g 
Jan.-
feb.  
 

”Ansøgnings-
strategier”  
45 min.  
2-3 klasser ad 
gangen 
 
 
 

Viden om ansøgningsprocedure og 
optagelsesregler – herunder betydning 
af plan B 
Afdramatisere valg af videregående 
uddannelse og karriere som determi-
nerende 
Refleksion over sabbat ift. 
uddannelses- og karrierevalg 
Bevidsthed om og tro på egne 
ressourcer i forhold til 
handlemuligheder (empowerment)  
Evne til at vælge egen ansøgnings-
strategi: søge i kvote 1 og/eller kvote 
2 og/eller standby? 
Viden om gymnasial supplering 
Forståelse for regler om SU og 
uddannelseshjælp 
Viden om mulighederne for SPS 
Forståelse for reglen om begrænsning 
af dobbeltuddannelse 
Kendskab til ”ud af huset” aktiviteter:  
Studerende for en dag og Åbent hus 
Viden om workshoptilbud og 
tilmelding: kvote 1 og kvote 2, 
motiveret ansøgning workshops 
Viden om vejledningsmuligheder efter 
gymnasiet 

Nøglekortfolder:  
Vigtige datoer og 
links i forhold til 
ansøgnings-
processen 

 

 
  



 
 

Studievalg - Kollektive vejledningsarrangementer i skoleåret 2017-2018 
5 kollektive vejledningsarrangementer - GYM 
Vision: Unge og voksne lærer at håndtere valg af uddannelse og karriere i en livslang proces 
Inspireret af Rie Thomsen definerer vi karrierekompetence som ”kompetence til at forstå og udvikle sig selv, udforske livet, læring og 
arbejde samt håndtere liv, læring og arbejde i forandringer og overgange.” 3  
 
Karrierelæring er den læring, der knytter sig til udvikling af karrierekompetence – læringsprocessen. Karrierelæring foregår løbende og er en 
livslang læringsproces, som spiller sammen med identitetsdannelse og almen dannelse.  
 
Karrierelæringsmål:  

• Igangsætte processen i at kunne navigere i samspillet mellem sig selv, muligheder  
og samfundet (udsigt) 

• Igangsætte en proces, der understøtter elevernes bevidsthed om personlige styrker  
og svagheder samt motivation koblet til karrierelæring (indsigt) 

• Igangsætte en proces, der skaber bevidsthed om forskellige måder at træffe valg på  
generelt og i forhold til sig selv samt fokus på muligheder i en kompleks verden præget af uforudsigelighed (handling) 
 

Tids-
punkt  

Titel Læringsmål Materialer 
Værktøjer 

Udvidet behov 
vejledningsaktiviteter 

1.g 
Aug.- 
Okt.  
 

”Studievalg”  
45 min.  
1-2 klasser ad 
gangen 
  
 

Kendskab til Studievalg Sydjyllands 
vejledningstilbud og hvordan man kan 
få vejledning 
 
Overblik over det videregående 
uddannelsessystem (EA, PB, UNI) 
 
Viden om specifikke adgangskrav og 
adgangskvotienter 
 
Bevidsthed om konsekvens af valg af 
studieretning og valgfag i forhold til 
videregående uddannelse og karriere 
 

ug.dk folder med 
Adgangskortet 
(ug.dk) 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                    
3 Thomsen, Rie (2014) Karriere-kompetence og vejledning i et nordisk perspektiv – Karrierevalg og karrierelæring. NVL & ELGPN concept note, Oslo, NVL, s. 4 



 
 

Kunne bruge vejledningsredskaber til 
at undersøge hvilke muligheder der 
reelt er i spil for den enkelte elev 
 
Styrke elevernes lyst til at tage en for 
dem relevant videregående uddan-
nelse 
 
Afdramatisere valg af videregående 
uddannelse og karriere som 
determinerende 
Bevidsthed om og tro på egne 
ressourcer i forhold til 
handlemuligheder (empowerment) 
 

2.g 
Okt.-
dec.  
 
 

”Valg-
processer”  
90 min.  
1-2 klasser  
 
 

Uddybende kendskab til 
uddannelsessystemet (EA PB UNI) 
Bevidsthed om konsekvens af valg af 
studieretning og valgfag i forhold til 
videregående uddannelse og karriere  
 
Styrke elevernes lyst til at tage en for 
dem relevant videregående 
uddannelse 
Forståelse for hvad karriere kan 
betyde  
 
 
Refleksion over egne værdier, 
identitet, interesser, personlige & 
faglige styrker i forhold til egen 
fremtid 
Refleksion over egne deltagelses-
muligheder og bidrag til samfundet 
(livsformer – job og fritid) 
Kunne bruge vejledningsredskaber til 
at undersøge hvilke muligheder der 
reelt er i spil for den enkelte elev 

På Vej arbejdsark 
Uddannelsesspil 
 
Studievælgeren 
(ug.dk) 

 
 
 



 
 

Refleksion over og erfaring med valg, 
usikkerhed og omskiftelighed 
herunder evnen til at tænke i 
alternativer og se muligheder 
Afdramatisere valg af videregående 
uddannelse og karriere som 
determinerende 
Bevidsthed om og tro på egne 
ressourcer i forhold til 
handlemuligheder (empowerment) 
Kendskab til Studievalg Sydjyllands 
vejledningstilbud og hvordan man kan 
få vejledning 
 

2.g  
Mar.- 
april 
 

”Karriere”  
45 min.  
3-4 klasser ad 
gangen  
 
 
 
 
 
 

Bevidsthed hos eleverne om, hvad 
karriere kan betyde  
Refleksion over egen 
karriereforståelse 
Bevidsthed om hvad der skal til for at 
kunne håndtere ens karriere i 
fremtiden 
Indsigt i forskellige karriereforløb  
Viden om forventninger til faglige og 
personlige kompetencer i forskellige 
typer jobs efter afsluttet videregående 
uddannelse 
Afdramatisere valg af videregående 
uddannelse og karriere som 
determinerende  
Viden om efter-
/videreuddannelsessystemet 
(EUD/EUS – trainee – job + akademi- 
diplom – masteruddannelser) 
Kendskab til hvor man kan finde 
informationer om jobindhold, løn og 
beskæftigelsesmuligheder 
Viden om Ta’ et valg – forberedelse og 
tilmelding 

PDF: Job- og 
beskæftigelsesmuligh
eder med Uddannel-
seszoom og Jobcity 
 
 
 

 



 
 

Viden om workshoptilbud og 
tilmelding: Udland 
 

3.g 
Aug.-
sept. 

”Inspiration” 
45 min.  
3-4 klasser ad 
gangen 
 

Viden om Studiepraktik og tilmelding 
Kendskab til øvrige ”Ud af huset” 
aktiviteter: Studerende for en dag og 
Åbent Hus 
Screening – UB 
Viden om workshoptilbud og 
tilmelding: 
Tvivl, Plan B, Sabbat? 

Studiepraktik-
postkort 

Identifikation af elever med 
udvidet behov for vejledning: 
Funktionsnedsættelse (F) 
Uddannelsesfremmed 
baggrund (UFB) 
Utilstrækkelige studiemæssige 
forudsætninger (USF) 
Urealistiske forventninger – 
selvunder-vurderende (SU)  
Handlingslammende tvivl (HT) 
Selvovervurderende (SO) 
Samtaler og workshops 
(oktober-februar)  

3.g 
Jan.-
feb.  
 

”Ansøgnings-
strategier”  
45 min.  
2-3 klasser ad 
gangen 
 
 
 

Viden om ansøgningsprocedure og 
optagelsesregler – herunder betydning 
af plan B 
Afdramatisere valg af videregående 
uddannelse og karriere som 
determinerende 
Refleksion over sabbat ift. 
uddannelses- og karrierevalg 
Bevidsthed om og tro på egne 
ressourcer i forhold til 
handlemuligheder (empowerment)  
Evne til at vælge egen ansøgnings-
strategi: søge i kvote 1 og/eller kvote 
2 og/eller standby? 
Viden om gymnasial supplering 
Forståelse for regler om SU og 
uddannelseshjælp 
Viden om mulighederne for SPS 
Forståelse for reglen om begrænsning 
af dobbeltuddannelse 
Kendskab til ”ud af huset” aktiviteter:  
Studerende for en dag og Åbent hus 

Nøglekortfolder:  
Vigtige datoer og 
links i forhold til 
ansøgnings-
processen 

 



 
 

Viden om workshoptilbud og 
tilmelding: kvote 1 og kvote 2, 
motiveret ansøgning workshops 
Viden om vejledningsmuligheder efter 
gymnasiet 

 
 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

Studievalg Sydjylland - Idékatalog til karrierelæring på 
STX – HHX – HTX  
 
Studieretningsvalg  
Vi kan holde oplæg om studieretningsvalgets betydning i forhold til optagelse på videregående uddannelser og elevernes egne ønsker. Vi kan 
også tilbyde workshop for udvalgte elever, hvor der reflekteres over faglige interesser og fremtidsdrømme eller være til rådighed på en evt. 
”Studieretningsvalgdag” og lignende. Individuel vejledning til elever med ekstra behov for vejledning kan også tilbydes. 
 
Alumnedag 
Gymnasiet arrangerer en dag, hvor tidligere elever, der er i videregående uddannelse, kommer og holder oplæg om deres vej til uddannelse, 
hvordan de tog deres valg, livet som studerende og deres tanker om fremtiden. Det kan også være alumner, der er i et af deres første jobs. 
Studievalg kan deltage og enten besvare spørgsmål til sidst, tilbyde individuel vejledning efterfølgende til de som ønsker det, eller udbyde en 
workshop i forlængelse af alumnernes oplæg, så eleverne kan få reflekteret over det, de har hørt og få sat det i perspektiv til det nuværende 
uddannelsessystem og arbejdsmarked.   
 
Studievalg i undervisningen 
Studievalg kan deltage i en undervisningstime, hvor der for eksempel er fokus på karriereveje. Hvordan kan valget af en videregående 
uddannelse påvirke et karriereforløb?  Vi kan fx komme med konkrete eksempler på forskellige karriereveje på et fleksibelt arbejdsmarked. Vi 
kan også hjælpe med viden i forbindelse med skrivning af motiverede ansøgninger, jobansøgninger og udarbejdelse af CV.    
 
Lærermøder 
Vi kan hjælpe med at klæde lærerne på til at kunne integrere karrierelæringen i undervisningen ved eksempelvis at opdatere lærerne på det 
komplekse og evige foranderlige uddannelsessystem og arbejdsmarked. I dialog med lærerne vil vi også kunne udvikle et fælles sprog omkring 
karrierelæringsbegreberne, som vil give eleverne en følelse af sammenhæng mellem hvad de oplever i Studievalgs kollektive, gruppevise og 
individuelle vejledning og den daglige undervisning i gymnasiet.  
 
Forældremøder 
Studievalg kan deltage i forældremøder og informere om uddannelsessystemet, adgangskrav og valgproces. Forældrene er ofte den unges 
vigtigste medspiller, men tit mangler de viden om uddannelsesudbud, uddannelsessystemet som det ser ud i dag, karrieremuligheder og 
optagelseskriterier.  
 
Refleksionsforløb: uddannelsesbesøg – virksomhedsbesøg - studietur 
Studievalg står for refleksionsforløb, der understøtter elevernes karrierelæring og forståelse for deltagelse i fx uddannelsesbesøg, 
virksomhedsbesøg og studieture. Karrierelæringen supplerer den fagfaglige læring som er i fokus på de enkelte besøg eller studieture. Studievalg 
kan facilitere en forventningsafklarende aktivitet inden besøget eller studieturen og en opfølgning efter besøget eller studieturen. Det kan også 



 
 

være lærerne, som i undervisningen faciliterer de forberedende og opsamlende karrierelæringsrefleksioner med eleverne på baggrund af 
refleksionsøvelser udviklet af Studievalg.   
 
Forældrearrangement  
For at de unge kan få sat perspektiv på uddannelses- og karriereveje, kan det være en idé at invitere forældre til at holde oplæg om deres liv på 
arbejdsmarked og deres vej dertil. Det giver eleverne mulighed for at få øje på samspillet mellem valg af uddannelse, værdier og ønsker for 
fremtiden både i og udenfor arbejdsmarkedet. Studievalg kan deltage og enten besvare spørgsmål til sidst, tilbyde individuel vejledning 
efterfølgende til de som ønsker det, eller udbyde en workshop i forlængelse af forældrenes oplæg, så eleverne kan få reflekteret over det, de har 
hørt og få sat det i perspektiv til det nuværende uddannelsessystem og arbejdsmarked.    
 
Studiepraktik i fag-faglig kontekst  
I 3.g har eleverne mulighed for at komme i praktik på en videregående uddannelse i 2-3 dage i uge 43. Lærerne får deltagerlister fra 
Studiepraktik og inddrager Studiepraktikanternes forventninger til og oplevelser fra Studiepraktik i den fag-faglige undervisning, hvor det er 
relevant. I samarbejde med Studievalg kan lærerne både tilrettelægge forberedende og/eller opsamlende aktiviteter før og efter Studiepraktik. 
 
Besøg fra videregående uddannelser  
Når gymnasiet 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.  
  



 
 

Studievalg Sydjylland: Læringsmål i Gymnasiet (HF) 
Vision: Unge lærer at håndtere valg af uddannelse og karriere i en livslang proces.  
Inspireret af Rie Thomsen definerer vi karrierekompetence som ”kompetence til at forstå og udvikle sig selv, udforske livet, læring 
og arbejde samt håndtere liv, læring og arbejde i forandringer og overgange.” 4  
Karrierelæring er den læring, der knytter sig til udvikling af karrierekompetence – læringsprocessen. Karrierelæring foregår 
løbende og er en livslang læringsproces, som spiller sammen med identitetsdannelse og almen dannelse.  
 
Viden om og erfaring med 
uddannelse, fag og job 
Udsigt 

Viden om og erfaring med mig 
Indsigt 

Erfaring med mine handlinger og 
beslutninger 
Handling 

Igangsætte processen i at kunne navigere 
i samspillet mellem sig selv, muligheder 
og samfundet 

Igangsætte en proces, der understøtter 
elevernes bevidsthed om personlige 
styrker og svagheder samt motivation 
koblet til karrierelæring 

Igangsætte en proces, der skaber 
bevidsthed om forskellige måder at træffe 
valg på generelt og i forhold til sig selv 
samt fokus på muligheder i en kompleks 
verden præget af uforudsigelighed 

- Kendskab til Studievalg Sydjyllands 
vejledningstilbud og hvordan man kan få 
vejledning 
- Uddybende kendskab til 
uddannelsessystemet (EA PB UNI) 
 
- Viden om specifikke adgangskrav og 
adgangskvotienter 
- Bevidsthed om konsekvens af valg af 
HF-fagpakke og valgfag i forhold til 
videregående uddannelse og karriere  
 
- Viden om udvidet fagpakke 
- Kunne bruge vejlednings-redskaber til 
at undersøge hvilke muligheder der er i 
spil for den enkelte elev 
-  Bevidsthed hos eleverne om, hvad 
karriere kan betyde 
 
- Indsigt i forskellige karriereforløb 

- Styrke elevernes lyst til at tage en for 
dem relevant videregående uddannelse 
- Refleksion over egne værdier, identitet, 
interesser, personlige & faglige styrker i 
forhold til egen fremtid 
- Refleksion over egne deltagelses-
muligheder og bidrag til samfundet 
(livsformer – job og fritid) 
- Refleksion over egen karriereforståelse  
-Skabe bevidsthed om betydning af at 
komme fra et hjem, hvor der ikke er 
tradition for at tage en videregående 
uddannelse 
 
- Refleksion over egne evner til at klare 
en videregående uddannelse 
Styrke elevernes tillid til egne evner i 
forhold til at klare en videregående 
uddannelse og karriere 

- Afdramatisere valg af videregående 
uddannelse og karriere som determi-
nerende  
- Bevidsthed om og tro på egne 
ressourcer i forhold til handlemuligheder 
(empowerment)  
- Refleksion over og erfaring med valg, 
usikkerhed og omskiftelighed herunder 
evnen til at tænke i alternativer og se 
muligheder 
- Bevidsthed om og tro på egne 
ressourcer i forhold til handlemuligheder 
(empowerment)  
Bevidsthed om hvad der skal til for at 
kunne håndtere ens karriere i fremtiden 
- Skabe bevidsthed om holdninger til at 
træffe valg 
- Bevidsthed om egne barriere 
/stopklodser i forhold til at træffe valg og 
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- Viden om efter-/videreuddannelses-
systemet (EUD/EUS – trainee – job + 
akademi- diplom – masteruddannelser) 
- Viden om forventninger til faglige og 
personlige kompetencer i forskellige typer 
jobs efter afsluttet videregående 
uddannelse 
- Kendskab til hvor man kan finde 
informationer om jobindhold, løn og 
beskæftigelsesmuligheder 
- Kendskab til mulighederne for at 
studere i udlandet enten som en del af en 
dansk videregående uddannelse eller som 
en hel uddannelse 
- Kendskab til ”ud af huset” aktiviteter, 
Ta´ et Valg, Studiepraktik, Studerende 
for en dag og Åbent Hus  
-Viden om ansøgningsprocedure og 
optagelsesregler – herunder betydning af 
plan B  
- Forståelse for regler om SU og 
uddannelseshjælp 
- Viden om mulighederne for SPS 
- Forståelse for reglen om begrænsning af 
dobbeltuddannelse 
- Viden om gymnasial supplering 
- Viden om workshoptilbud og tilmelding: 
Tvivl, Plan B, Sabbat, udland, kvote 1, 
kvote 2, motiveret ansøgning 

- Refleksion over sabbat ift. uddannelses- 
og karrierevalg  
 
 

evne til at se og håndtere 
løsningsmuligheder   
- Evne til at vælge egen 
ansøgningsstrategi: søge i kvote 1 
og/eller kvote 2 og/eller standby? 
 
 

 
  



 
 

Kollektive vejledningsarrangementer i skoleåret 2017-2018 
4 kollektive vejledningsarrangementer - HF 
 
Vision: Unge og voksne lærer at håndtere valg af uddannelse og karriere i en livslang proces 
Inspireret af Rie Thomsen definerer vi karrierekompetence som ”kompetence til at forstå og udvikle sig selv, udforske livet, læring og 
arbejde samt håndtere liv, læring og arbejde i forandringer og overgange.” 5  
 
Karrierelæring er den læring, der knytter sig til udvikling af karrierekompetence – læringsprocessen. Karrierelæring foregår løbende og er en 
livslang læringsproces, som spiller sammen med identitetsdannelse og almen dannelse.  
 
Karrierelæringsmål:  

• Igangsætte processen i at kunne navigere i samspillet mellem sig selv, muligheder  
og samfundet (udsigt) 

• Igangsætte en proces, der understøtter elevernes bevidsthed om personlige styrker  
og svagheder samt motivation koblet til karrierelæring (indsigt) 

• Igangsætte en proces, der skaber bevidsthed om forskellige måder at træffe valg på  
generelt og i forhold til sig selv samt fokus på muligheder i en kompleks verden præget af uforudsigelighed (handling) 
 
 
 

Tids-
punkt  

Titel Læringsmål Materialer 
Værktøjer 

Udvidet behov 
vejledningsaktiviteter 

1.hf 
Okt.-
dec.  
 

”Studievalg”  
45 min.  
Klassevis 
  
 

Kendskab til Studievalg Sydjyllands 
vejledningstilbud og hvordan man kan 
få vejledning 
 
Overblik over det videregående 
uddannelsessystem (EA, PB, UNI) 
 
Viden om specifikke adgangskrav og 
adgangskvotienter 
 
Bevidsthed om konsekvens af valg af 
fagpakke og valgfag i forhold til 
videregående uddannelse og karriere 

ug.dk folder med 
Adgangskortet 
(ug.dk) 
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Viden om udvidet fagpakke og 
supplerende overbygning 
Kunne bruge vejledningsredskaber til 
at undersøge hvilke muligheder der 
reelt er i spil for den enkelte elev 
 
Styrke elevernes lyst til at tage en for 
dem relevant videregående uddan-
nelse 
 
Afdramatisere valg af videregående 
uddannelse og karriere som determi-
nerende 
Bevidsthed om og tro på egne 
ressourcer i forhold til 
handlemuligheder (empowerment) 

1.hf 
Jan.-
feb.  
 
 

”Karriere-
kompetence”  
90 min.  
Klassevis  
 
 

Refleksion over egne værdier, 
identitet, interesser, personlige & 
faglige styrker i forhold til egen 
fremtid 
Refleksion over egne deltagelses-
muligheder og bidrag til samfundet 
(livsformer – job og fritid) 
Bevidsthed hos eleverne om, hvad 
karriere kan betyde  
Refleksion over egen 
karriereforståelse 
Bevidsthed om hvad der skal til for at 
kunne håndtere ens karriere i 
fremtiden 
Indsigt i forskellige karriereforløb  
Afdramatisere valg af videregående 
uddannelse og karriere som 
determinerende  
Kort repetition af fuldtidsvideregående 
uddannelser 
Viden om efter-
/videreuddannelsessystemet 

På Vej arbejdsark 
 
Studievælgeren 
(ug.dk) 
PDF: Job- og 
beskæftigelsesmuligh
eder med Uddannel-
seszoom og Jobcity 
 

 
 
 



 
 

(EUD/EUS – trainee – job + akademi- 
diplom – masteruddannelser) 
Kendskab til hvor man kan finde 
informationer om jobindhold, løn og 
beskæftigelsesmuligheder 
Kunne bruge vejledningsredskaber til 
at undersøge hvilke muligheder der 
reelt er i spil for den enkelte elev 
Refleksion over og erfaring med valg, 
usikkerhed og omskiftelighed 
herunder evnen til at tænke i 
alternativer og se muligheder 
Styrke elevernes lyst til at tage en for 
dem relevant videregående uddan-
nelse 
 
Bevidsthed om og tro på egne 
ressourcer i forhold til handle-
muligheder (empowerment) 
Kendskab til Studievalg Sydjyllands 
vejledningstilbud og hvordan man kan 
få vejledning 
 

1.hf  
Mar.- 
april 
 

”Ta´et Valg”  
20 min.  
2-3 klasser ad 
gangen  
 

Viden om Ta’ et valg – forberedelse og 
tilmelding 
Viden om workshoptilbud og 
tilmelding: Udland 

 
 

 

2.hf 
Aug.-
sept. 

”Inspiration” 
45 min.  
2-3 klasser ad 
gangen 
 

Viden om Studiepraktik og tilmelding 
Kendskab til øvrige ”Ud af huset” 
aktiviteter: Studerende for en dag og 
Åbent Hus 
Screening – UB 
Viden om workshoptilbud og 
tilmelding: 
Tvivl, Plan B, Sabbat?  
 
 

Studiepraktik-
postkort 
 
 
 

Identifikation af elever med 
udvidet behov for vejledning: 
Funktionsnedsættelse (F) 
Uddannelsesfremmed 
baggrund (UFB) 
Utilstrækkelige studiemæssige 
forudsætninger (USF) 
Urealistiske forventninger – 
selvunder-vurderende (SU)  
Handlingslammende tvivl (HT) 
Selvovervurderende (SO) 



 
 

Samtaler og workshops 
(oktober-februar) 

2.hf 
Jan.-
feb.  
 

”Ansøgnings-
strategier”  
45 min.  
2-3 klasser ad 
gangen 
 
 
 

Viden om ansøgningsprocedure og 
optagelsesregler – herunder betydning 
af plan B 
Afdramatisere valg af videregående 
uddannelse og karriere som 
determinerende 
Refleksion over sabbat ift. 
uddannelses- og karrierevalg 
Bevidsthed om og tro på egne 
ressourcer i forhold til 
handlemuligheder (empowerment)  
Evne til at vælge egen ansøgnings-
strategi: søge i kvote 1 og/eller kvote 
2 og/eller standby? 
Viden om gymnasial supplering 
Forståelse for regler om SU og 
uddannelseshjælp 
Viden om mulighederne for SPS 
Forståelse for reglen om begrænsning 
af dobbeltuddannelse 
Kendskab til ”ud af huset” aktiviteter:  
Studerende for en dag og Åbent hus 
Viden om workshoptilbud og 
tilmelding: kvote 1 og kvote 2, 
motiveret ansøgning workshops 
Viden om vejledningsmuligheder efter 
gymnasiet 

Nøglekortfolder:  
Vigtige datoer og 
links i forhold til 
ansøgnings-
processen 

 

 

  



 
 

Kollektive vejledningsarrangementer i skoleåret 2017-2018 
5 kollektive vejledningsarrangementer - HF 
 
Vision: Unge og voksne lærer at håndtere valg af uddannelse og karriere i en livslang proces 
Inspireret af Rie Thomsen definerer vi karrierekompetence som ”kompetence til at forstå og udvikle sig selv, udforske livet, læring og 
arbejde samt håndtere liv, læring og arbejde i forandringer og overgange.” 6  
 
Karrierelæring er den læring, der knytter sig til udvikling af karrierekompetence – læringsprocessen. Karrierelæring foregår løbende og er en 
livslang læringsproces, som spiller sammen med identitetsdannelse og almen dannelse.  
 
Karrierelæringsmål:  

• Igangsætte processen i at kunne navigere i samspillet mellem sig selv, muligheder  
og samfundet (udsigt) 

• Igangsætte en proces, der understøtter elevernes bevidsthed om personlige styrker  
og svagheder samt motivation koblet til karrierelæring (indsigt) 

• Igangsætte en proces, der skaber bevidsthed om forskellige måder at træffe valg på  
generelt og i forhold til sig selv samt fokus på muligheder i en kompleks verden præget af uforudsigelighed (handling) 
 

Tids-
punkt  

Titel Læringsmål Materialer 
Værktøjer 
 

Udvidet behov 
vejledningsaktiviteter 

1.hf 
Okt.-
dec.  

”Studievalg”  
45 min.  
Klassevis 
  
 

Kendskab til Studievalg Sydjyllands 
vejledningstilbud og hvordan man kan 
få vejledning 
 
Overblik over det videregående 
uddannelsessystem (EA, PB, UNI) 
 
Viden om specifikke adgangskrav og 
adgangskvotienter 
 
Bevidsthed om konsekvens af valg af 
fagpakke og valgfag i forhold til 
videregående uddannelse og karriere 
 

ug.dk folder med 
Adgangskortet 
(ug.dk) 
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Viden om udvidet fagpakke og 
supplerende overbygning 
Kunne bruge vejledningsredskaber til 
at undersøge hvilke muligheder der 
reelt er i spil for den enkelte elev 
 
Styrke elevernes lyst til at tage en for 
dem relevant videregående uddan-
nelse 
 
Afdramatisere valg af videregående 
uddannelse og karriere som determi-
nerende 
Bevidsthed om og tro på egne 
ressourcer i forhold til 
handlemuligheder (empowerment) 

1.hf 
Jan.-
feb.  
 
 

”Valg-
processer”  
90 min.  
Klassevis  
 
 

Uddybende kendskab til 
uddannelsessystemet (EA PB UNI) 
Bevidsthed om konsekvens af valg af 
fagpakke og valgfag i forhold til 
videregående uddannelse og karriere 
 
Viden om udvidet fagpakke og 
supplerende overbygning 
Styrke elevernes lyst til at tage en for 
dem relevant videregående uddan-
nelse 
Forståelse for hvad karriere kan 
betyde  
Refleksion over egne værdier, 
identitet, interesser, personlige & 
faglige styrker i forhold til egen 
fremtid 
Refleksion over egne deltagelses-
muligheder og bidrag til samfundet 
(livsformer – job og fritid) 
Kunne bruge vejledningsredskaber til 
at undersøge hvilke muligheder der 
reelt er i spil for den enkelte elev 

På Vej arbejdsark 
Uddannelsesspil 
Studievælgeren 
(ug.dk) 

 
 
 



 
 

Refleksion over og erfaring med valg, 
usikkerhed og omskiftelighed 
herunder evnen til at tænke i 
alternativer og se muligheder 
Afdramatisere valg af videregående 
uddannelse og karriere som determi-
nerende 
Bevidsthed om og tro på egne 
ressourcer i forhold til 
handlemuligheder (empowerment) 
Kendskab til Studievalg Sydjyllands 
vejledningstilbud og hvordan man kan 
få vejledning 
 

1.hf  
Mar.- 
april 
 

”Karriere”  
45 min.  
3-4 klasser ad 
gangen  
 
 
 
 
 
 

Bevidsthed hos eleverne om, hvad 
karriere kan betyde  
Refleksion over egen 
karriereforståelse 
 
Bevidsthed om hvad der skal til for at 
kunne håndtere ens karriere i 
fremtiden 
Indsigt i forskellige karriereforløb  
Viden om forventninger til faglige og 
personlige kompetencer i forskellige 
typer jobs efter afsluttet videregående 
uddannelse 
Afdramatisere valg af videregående 
uddannelse og karriere som determi-
nerende  
Viden om efter-
/videreuddannelsessystemet 
(EUD/EUS – trainee – job + akademi- 
diplom – masteruddannelser) 
Kendskab til hvor man kan finde 
informationer om jobindhold, løn og 
beskæftigelsesmuligheder 
Viden om Ta’ et valg – forberedelse og 
tilmelding 

PDF: Job- og 
beskæftigelsesmuligh
eder med Uddannel-
seszoom og Jobcity 
 
 
 

 



 
 

Viden om workshoptilbud og 
tilmelding: Udland 

2.hf 
Aug.-
sept. 

”Inspiration” 
45 min.  
2-3 klasser ad 
gangen 
 

Viden om Studiepraktik og tilmelding 
Kendskab til øvrige ”Ud af huset” 
aktiviteter: Studerende for en dag og 
Åbent Hus 
Screening – UB 
Viden om workshoptilbud og 
tilmelding: Tvivl, Plan B, Sabbat?  
 

Studiepraktik-
postkort 
 

Identifikation af elever med 
udvidet behov for vejledning: 
Funktionsnedsættelse (F) 
Uddannelsesfremmed 
baggrund (UFB) 
Utilstrækkelige studiemæssige 
forudsætninger (USF) 
Urealistiske forventninger – 
selvunder-vurderende (SU)  
Handlingslammende tvivl (HT) 
Selvovervurderende (SO) 
 
Samtaler og workshops 
(oktober-februar) 

2.hf 
Jan.-
feb.  
 

”Ansøgnings-
strategier”  
45 min.  
2-3 klasser ad 
gangen 
 
 
 

Viden om ansøgningsprocedure og 
optagelsesregler – herunder betydning 
af plan B 
Afdramatisere valg af videregående 
uddannelse og karriere som 
determinerende 
Refleksion over sabbat ift. 
uddannelses- og karrierevalg 
Bevidsthed om og tro på egne 
ressourcer i forhold til 
handlemuligheder (empowerment)  
Evne til at vælge egen ansøgnings-
strategi: søge i kvote 1 og/eller kvote 
2 og/eller standby? 
Viden om gymnasial supplering 
Forståelse for regler om SU og 
uddannelseshjælp 
Viden om mulighederne for SPS 
Forståelse for reglen om begrænsning 
af dobbeltuddannelse 
Kendskab til ”ud af huset” aktiviteter:  
Studerende for en dag og Åbent hus 

Nøglekortfolder:  
Vigtige datoer og 
links i forhold til 
ansøgnings-
processen 

 



 
 

Viden om workshoptilbud og 
tilmelding: kvote 1 og kvote 2, 
motiveret ansøgning workshops 
Viden om vejledningsmuligheder efter 
gymnasiet 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

Studievalg Sydjylland - Idékatalog til karrierelæring på HF  
 
Valg af fagpakke og valgfag  
Vi kan holde oplæg om betydningen af valg af fagpakke og valgfag i forhold til optagelse på videregående uddannelser og elevernes egne ønsker. 
Vi kan også tilbyde workshop for udvalgte elever, hvor der reflekteres over faglige interesser og fremtidsdrømme eller være til rådighed på en 
evt. ”Fagpakkevalgdag” og lignende. Individuel vejledning til elever med ekstra behov for vejledning kan også tilbydes. 
 
Alumnedag 
Gymnasiet arrangerer en dag, hvor tidligere elever, der er i videregående uddannelse, kommer og holder oplæg om deres vej til uddannelse, 
hvordan de tog deres valg, livet som studerende og deres tanker om fremtiden. Det kan også være alumner, der er i et af deres første jobs. 
Studievalg kan deltage og enten besvare spørgsmål til sidst, tilbyde individuel vejledning efterfølgende til de som ønsker det, eller udbyde en 
workshop i forlængelse af alumnernes oplæg, så eleverne kan få reflekteret over det, de har hørt og få sat det i perspektiv til det nuværende 
uddannelsessystem og arbejdsmarked.   
 
Studievalg i undervisningen 
Studievalg kan deltage i en undervisningstime, hvor der for eksempel er fokus på karriereveje. Hvordan kan valget af en videregående 
uddannelse påvirke et karriereforløb?  Vi kan fx komme med konkrete eksempler på forskellige karriereveje på et fleksibelt arbejdsmarked. Vi 
kan også hjælpe med viden i forbindelse med skrivning af motiverede ansøgninger, jobansøgninger og udarbejdelse af CV.    
 
Lærermøder 
Vi kan hjælpe med at klæde lærerne på til at kunne integrere karrierelæringen i undervisningen ved eksempelvis at opdatere lærerne på det 
komplekse og evige foranderlige uddannelsessystem og arbejdsmarked. I dialog med lærerne vil vi også kunne udvikle et fælles sprog omkring 
karrierelæringsbegreberne, som vil give eleverne en følelse af sammenhæng mellem hvad de oplever i Studievalgs kollektive, gruppevise og 
individuelle vejledning og den daglige undervisning i gymnasiet.  
 
Refleksionsforløb: uddannelsesbesøg – virksomhedsbesøg – studietur 
Studievalg står for refleksionsforløb, der understøtter elevernes karrierelæring og forståelse for deltagelse i fx praktikforløb, uddannelsesbesøg, 
virksomhedsbesøg og studieture. Karrierelæringen supplerer den fagfaglige læring som er i fokus på de enkelte praktikforløb, besøg eller 
studieture. Studievalg kan facilitere en forventningsafklarende aktivitet inden praktikforløbet, besøget eller studieturen og en opfølgning efter 
praktikforløbet, besøget eller studieturen. Det kan også være lærerne, som i undervisningen faciliterer de forberedende og opsamlende 
karrierelæringsrefleksioner med eleverne på baggrund af refleksionsøvelser udviklet af Studievalg.   
 
Studiepraktik i fag-faglig kontekst  
I 2.hf har eleverne mulighed for at komme i praktik på en videregående uddannelse i 2-3 dage i uge 43. Lærerne får deltagerlister fra 
Studiepraktik og inddrager Studiepraktikanternes forventninger til og oplevelser fra Studiepraktik i den fag-faglige undervisning, hvor det er 
relevant. I samarbejde med Studievalg kan lærerne både tilrettelægge forberedende og/eller opsamlende aktiviteter før og efter Studiepraktik. 



 
 

Besøg fra videregående uddannelser  
Når gymnasiet 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.  

 


