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Surveyspørgsmål

• Hvilken type af uddannelse regner du lige nu med at 
søge ind på, når du skal læse videre?

-erhvervsakademi, universitet…

• Prioriter de tre forhold, der er vigtigst for dig i dit 
kommende arbejdsliv (Nr. 1 er den vigtigste)

-løn, mulighed for udland, arbejdstider…

• Hvad tænker du om dit kommende uddannelsesvalg?
-bange for at vælge forkert, jeg glæder mig…

• Ved du, hvordan du finder og bruger information om 
uddannelse?

-Jeg syntes det er forvirrende, jeg har svært ved at 

overskue den info jeg finder…



II: Studievalgs 
metoder

-Hvad gør vi og 
hvorfor?



Konstruktivistisk vejledning

• Forstå vejledningssøgendes livsverden – hvad er
vigtigt for denne?

• Væk fra match-tankegang

• Peavy: den sociale kontekst
• Bandura: self-efficacy
• Systemisk vejledning: vejleder som ‘forstyrrende’



Karrierelæring = 
Career Management Skills (CMS)

• Valget mindre skræmmende – du kan ændre vej
• Valg i flertal
• Koble det du lærer til fremtidig arbejdsliv
• Øve sig i at reflektere



Projekt om karrierelæring i gymnasier

Deltagere:
• Center for Ungdomsforskning - CeFU (Noemi 

Katznelson – centerleder)
• Studievalg København
• 17 gymnasier
• 3 videregående uddannelser





Karrierelæring



Googles billeder på karriere



Psykolog John Krumboltz

Planned 
Happenstance

(Planlagte 
tilfældigheder)

Open mindedness
…fremfor ”afklarethed”



III - Arbejdet på 
skolerne



Studievalg på skolerne

Studievalgs-
vejleder Nina

Skolens 
vejledere

Videregående   
uddannelser

Tvivl

Adgangskrav

Optagelsesregler

Job og karriere

Udlandsophold

Sabbatår



Vejledning på skolerne
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Kollektiv vejledning 50%

Individuel vejledning 50%



Varför så mycket kollektiv vägledning?

• Att spegla sin situation i andras
• At forstå sin egen situation som en del af en større struktur

– du är inte ensam
• Att få dem till at använna verandra i valgproces



MOD – når du skal vælge



Motivation

• Motivation og retning ark. 
• Mind-map

Vores koncept - MOD



Spørgeguide
Jeg er god til:

Hvad bliver du glad af at foretage dig? Hvad synes dine venner, at du er god til? Hvad 
synes dine forældre, at du er god til? Hvad synes dine lærere, at du er god til?

Fag jeg kan lide:
Hvilke fag kan du lide at arbejde med? Hvorfor kan du lide disse fag? Er der noget ved 
fagene, du bedre kan lide end andet? Fx: at du bedre kan lide at regne med geometri end 
med brøker (det kan både være fag du har nu, og fag du har afsluttet). 

Her henter jeg inspiration:
Kender du nogen, som har et arbejde, der lyder spændende (hvad)? Har du set film med 
jobfunktioner, der virker interessante (hvilke jobfunktioner)? Har du venner, der går på 
uddannelser, der måske er noget for dig (hvilke)? Har du hørt om interessante uddannelser 
og jobs gennem fx studievalgsvejleder, åbent hus-arrangementer og lign. (hvilke?).

Sådan er mit liv om 10 år:
Forestil dig den bedste version af, hvordan dit liv ser ud om 10 år. Hvad arbejder du med? 
Hvordan arbejder du (dag, aften, indenfor, udenfor, på havet, på land osv.)? Hvad gør dig 
glad i din hverdag? Hvordan bor du? Har du familie? 

Studieform – sådan lærer jeg bedst nye ting:
Fx klasseundervisning, forelæsninger, individuelt arbejde, gruppearbejde, praktik, 
projektorienteret.

Det laver jeg i min fritid:
Har du en hobby, et fritidsjob du kan lide, en interesse eller evne, du dyrker eller kunne 
tænke dig at dyrke (hvad og hvad er det ved det, der gør dig glad)?  
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Her finder du ‘Motivation og retning’
+ ‘Spørgeguide’ 



Motivation

• Motivation og retning ark. 
• Mind-map

Overblik

• Redskaber www.ug.dk

Vores koncept



Redskaber til dine valg



Studievælgeren – www.ug.dk



Motivation

• Motivation og retning ark. 
• Mind-map

Overblik

• Redskaber www.ug.dk

Detaljer

• Institutioners hjemmeside
• Uddannelseszoom
• Åbent Hus

Vores koncept - MOD





IV - Arbejdet på 
centeret
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Aktiviteter på centeret

Individuel vejledning
• 20-minutters samtale: bookes på hjemmeside
• 45-minutters samtale: bookes efter aftale

Oplæg
• Karrieredage
• Workshop: ansøgning, kvote 2, udlandet…

Mail og telefon



Målgrupper i centeret

• Studieskiftere
• Folk under sabbatår
• Voksne brancheskiftere
• Udenlandsk baggrund



Voksne i centeret

• Vejledning om arbejdsmarked -
brancheskift

• Vejledning om efteruddannelse
• Vejleding om erhvervsuddannelser



Udenlandsk baggrund

• Unge og voksne
• Sprogtest
• Eksamensbevis fra hjemland
• Uddannelsessystemet i Danmark
• Udfordring: at opfylde adgangskrav




