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Lyst, mod og nysgerrighed 

Studievalg Danmark er en national vejledningsinstitution, der vejleder om vide-

regående uddannelse. Dette gør vi blandt andet ude blandt eleverne på de 
gymnasiale uddannelser for at bidrage til, at de unge bedst muligt kan lykkes 

med deres valg af uddannelse og karriere.  

 
Formålet med Studievalg Danmarks vejledning er, at eleverne opnår lyst, mod 

og nysgerrighed til at udforske og håndtere overgange og valg af videregående 

uddannelse og karriere gennem hele livet. 

  

Hvordan vejleder Studievalg Danmark de unge?  

Flere gange i gymnasietiden deltager alle eleverne i fælles vejledningsarrange-

menter med Studievalgs vejledere. Desuden får eleverne i løbet af gymnasieti-
den tilbud om at deltage i vejlednings- og uddannelsesarrangementer, hvor de 

møder de videregående uddannelser.  

 
Studievalgs vejledere har også én-til-én samtaler med eleverne på skolen, hvor 

eleverne kan få individuel vejledning om deres uddannelsesvalg og muligheder. 

Udover aktiviteterne på skolen er vores vejledningscenter i Aalborg også altid 

åbent for individuel vejledning. 

  

  



Derhjemme taler I måske allerede med jeres barn om fremtidsdrømme, mulighe-

der og planer. Som forælder vil du ofte være sparringspartner og én af de vigtig-

ste inspirationskilder, når dit barn skal vælge uddannelses- og karrierevej efter 
gymnasiet. Derfor er det relevant at tale med dit barn og skabe rum til refleksion 

om drømme, værdier, interesser, styrker og tillid til egen formåen. På den måde 

kan du være med til at skabe en forståelse for, at der findes mange mulige veje til 

et meningsfuldt liv. 
 

Det første valg, som jeres barn skal træffe i gymnasietiden, er studieretnings val-

get i 1.g. Studieretningen er ikke afgørende for at komme ind på de videregående 
uddannelser, men den giver bestemte fag på højt niveau. De videregående ud-

dannelser har i nogle tilfælde specifikke adgangskrav og netop her, kan studieret-

ningen have betydning. 

 
Når jeres barn skal vælge studieretning, kan I derfor stille nogle reflekterende 

spørgsmål så som: 

 Hvad er du god til? 

 Hvilke fag er du glad for? Og hvordan synes du, at du lærer bedst? 

 Hvad interesserer du dig for - både i skolen og i fritiden? 

 Har du en ide om, hvilken slags uddannelse du vil tage? 

 Eller hvilket slags job, du gerne vil have?  

 

At vælge uddannelsesretning er ikke en lige vej og 
der er sjældent ét klart mål fra start. Det er ikke et 

problem, da det er de færreste, der har en klar idé 

om hvad deres fremtid skal byde på. Det vigtigste 
er, at man undersøger de forskellige muligheder, 

og får snakket om hvilken retning, der føles rigtig.  

 

For at træffe et godt valg er det vigtigt også at få 
udforsket de mange muligheder, der ligger i det 

danske uddannelsessystem.  

  

  

Tal med dit barn om valget 



UddannelsesGuiden: www.ug.dk 
UddannelsesGuiden.dk er hjemmesiden, hvor du kan finde information om 
alle videregående uddannelser i Danmark. 
 
Ug.dk indeholder artikler og vejledningsværktøjer, hvor du som forælder kan 
finde information, gode råd og inspiration til, hvordan du bedst muligt støtter 
dit barn i dets uddannelsesvalg. Herunder har vi samlet nogle af de mest re-
levante værktøjer, der kan bruges i processen med at vælge videregående 
uddannelse 

 

 
Studievalg Danmarks vejledning giver de unge indsigt og hjælper med  
kompetencer til at kunne håndtere både overgange og valg af videregående 
uddannelse. 
 

Udover vores vejledning har I også selv muligheden for at benytte nogle af de 
online værktøjer, der er tilgængelige. Der findes flere værktøjer som kan  
hjælpe med information om uddannelser, adgangskrav, sammenligning af ud-
dannelser og meget mere.  
 
Husk: Det er ok, at dit barn er i tvivl - det er faktisk en forudsætning for at blive 
klogere!  

Valg af uddannelse 

 

Studievælgeren 
Her kan man få et overblik over de forskellige videregåen-
de uddannelsesmuligheder i Danmark fordelt efter interes-
seområder. 

UddannelsesZoom  
Her kan man sammenligne uddannelser og jobfunktioner ud 
fra forskellige forhold, fx løn, ledighed og gennemførelses-
tid. 

Adgangskortet 
Her kan man få et overblik over,  hvilke videregående ud-
dannelser en given studieretning og valgfag giver adgang til. 



Uddannelsessystemet 

Der findes over 400 forskellige videregående uddannelser i Danmark, som for-

deler sig på erhvervsakademi-, professionsbachelor- og  
universitetsuddannelser. Studievalg Danmark vejleder om dem alle sammen, og 

fra 2021 vejleder vi også om erhvervsuddannelser.  

 

Adgangskrav 
Alle gymnasiale uddannelser er adgangsgivende til videregående uddannelse, 
men på mange videregående uddannelser er der også specifikke krav om be-

stemte fag på bestemte niveauer (A, B eller C).   

 

En del fag, der kan være specifikke adgangskrav, har man som obligatoriske fag. 
Det kan være dansk A eller engelsk B. Andre fag skal man selv sørge for at få via 

valg af studieretning og/eller valgfag, hvis man vil undgå at tage ekstra fag ef-

ter sin gymnasiale uddannelse - det der hedder gymnasiale suppleringskurser 
(GSK). 

 

På nogle videregående uddannelser kan karaktergennemsnittet også have be-

tydning for optagelse. Det skal man være opmærksom på allerede fra begyn-
delsen af den gymnasiale uddannelse, da alle fag tæller med, og man ikke kan 

ændre på sit gennemsnit, når man har afsluttet sin gymnasiale eksamen. Gen-

nemsnittet (adgangskvotient) og adgangskrav til en bestemt videregående ud-

dannelse kan man altid finde på www.ug.dk. 
 
 

Erhvervsuddannelser/EUX Gymnasiale uddannelser 

Grundskole 

Bachelor 
3 år 

Professions- 
bachelor- 

uddannelser 
3-4 år 

Erhvervsakademi- 
uddannelser 

2 år 

Kandidat 
2 år 

*Hf er kun adgangsgivende til erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser.  Hvis man ønsker at 
læse videre på en universitetsuddannelse, skal man vælge en udvidet  fagpakke, eller efter den 2-årige 
HF læse et supplerende overbygningsforløb. 


