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Forord 
I august 2017 introducerede vi i UU-Kolding den nye studievalgsportfolio til 8. årgang. Vi fandt de 

bagvedliggende tanker om aktivt at understøtte karrierelæringsbegrebet meget relevante for de unge, men 

vi fandt samtidig det medsendte afrapporteringsskema mindre attraktivt og motiverende for eleverne. Vi 

ville i projektet i samarbejde med lærere, ungdomsuddannelser og øvrige sparringspartnere have fokus på 

at udvikle konstruktive redskaber, som giver mening for eleverne i deres refleksions- og 

karrierelæringsproces. Samtidig ville vi have fokus på, at redskaberne var brugervenlige for lærere og 

forældre. Sidst, men ikke mindst, ville vi have fokus på, at resultatet blev brugbart for vejlederne på 

ungdomsuddannelserne. (Se bilag 1 – Projektbeskrivelse).  

 

Aktører i projektet; 
• Samtlige grundskolevejledere ved UU Kolding har bidraget i arbejdsgrupper med eksterne 

aktører, undersøgende erfaringsdannelse, afprøvning af produkter, korrektur o.l. UU Koldings 

ledelse har bidraget til faglig sparring og givet muligheder for at de projektansvarlige kunne skabe 

kreative og innovative arbejdsprocesser.  

 

• Syv lærere fra folkeskoler i Kolding Kommune har deltaget i en arbejdsdag, samt 3 efterfølgende 

arbejdsgruppemøder og et afsluttende evalueringsmøde. 

 

• Vi havde input og drøftelse med ungdomsuddannelsernes vejledere på arbejdsdagen. 

 

• Kolding kommune designproceskonsulent og Pædagogisk Centers IT konsulent har begge 

bidraget med input til forløbet og produkterne. 

 

• Udvalgte eleverne fra 8. og 9. årgang har bidraget med forståelsesfokus i korrekturlæsning af 

styrkekort og Booklet. Endvidere har de bidraget med konstruktiv kritisk ift. aktiviteter og tilgange.  
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Side 2 

Forløbet 

 

 

Programmet for udviklingsdagen, hvor lærere, UU-vejledere og vejledere fra ungdomsuddannelserne 

mødtes, kan ses på bilag 8. 

 

Invitationen til undervisere i udskolingen kan ses på bilag 10. 
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Side 3 

Den afsluttende evaluering 
 

Vores opstillede mål for projektet var at få lavet produkter, som fordrer til aktive refleksionsøvelser, der 
kunne kvalificere elevernes SVP. Vi kan se, at langt de fleste elever på 8. årgang allerede nu er godt i 
gang med deres SVP, og at deres besvarelser er brugbare ift. den videre proces i deres karrierelæring.  

 

UU Koldings erfaring med at anvende aktiviteterne i vejledningen er meget positive. Eleverne er mere 
deltagende, og de opleves aktive og reflekterende. Eleverne opleves gerne at ville arbejde mere med 
deres styrker og kompetencer. Eleverne giver udtryk for, at det er anderledes og ikke mindst givende at 
fokusere mindre på karakter, adgangskrav og det endelig valg. Eleverne giver desuden udtryk for, at det 
giver selvtillid, når de i sociale fællesskaber er undersøgende på disse styrker.  

Det har været en udfordring at få alle skoler til at tage ejerskab til SVP, og det er en igangværende 
proces.  

 

UU Kolding har været aktiv i videndeling med bl.a. UU Danmark, og vi har desuden delt materialerne med 
efterskoler og andre UU centre. UU Kolding har inviteret samtlige udskolingspersonale til en eftermiddag, 
hvor vi introducerede SVP og vores materialer. UU Kolding vil fortsat være tovholder på bl.a. opdatering af 
forløbene på Meebook, som UU Kolding i samarbejde med lærerne i Kolding Kommune gerne skulle 
kvalificere yderligere.  

 
Alt vores materiale er delt på materialeplatformen under faget Uddannelse og Job fra 7.-10. årgang. På 
side 4 kan I se dokumentationen. Da materialet endnu er under behandling, har vi ikke et link.   

 

 

 

 

 

Produkter 
• Plakat (Bilag 2) 

• Folder om projektet til skolerne (Bilag 1) 

• Hjælpetekster til afrapporteringsskemaet (Bilag 3) 

• MeeBook forløb (Bilag 4) 

• Booklet (Bilag 5) 

• Styrkekort (Bilag 6) 

• Styrkeark (Bilag 7) 

• 3 film professionelle film om Studievalgsportfolio (Se bilag 9) 

• 11 amatørfilm til valg af intro- og brobygningsforløb (Se bilag 9) 
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