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8. klasse 

Som en del af den kollektive vejledning introducerer UU-Aalborg til  Study Aalborg.  

Som en naturlig del af præsentationen kan det indgå, hvad det vil sige at deltage i en messe, hvor der bla. 

kan lægges vægt på det unikke ved en messe  -  den direkte og personlige kontakt. Derudover… 

 Hvem er repræsenteret på messen?  

 Hvordan finder man ud af, hvor de forskellige uddannelser står? 

 Hvilke informationer kan man få? 

 Hvordan får man mest muligt ud af at deltage? 

 Hvad er formålet med netop denne messe? 

 Osv.…. 

 

 

Opgave med cases 

Materialer: Cases, Inspirationsliste til cases, skriveredskaber. 

Eleverne får udleveret de seks cases, som de skal læse. Efterfølgende skal de sammen med en makker 

vælge en eller to cases(personer) ud, som de ønsker at arbejde videre med. Flere udfordringer og styrker 

kommer umiddelbart til udtryk, når man læser casene, andre er sværere at få øje på. 

På bagsiden af casen er der plads til at skrive, hvilke styrker og hvilke udfordringer personerne har.  

Eleverne kan selv formulere styrkerne og udfordringerne, men de kan også hente hjælp på 

”Inspirationsliste til cases”. Det er tilladt at tone de enkelte cases lidt, men ikke så meget at det bliver 

urealistisk. 

Når styrkerne og udfordringerne er skrevet ned følger den næste del af opgaven, som skal løses på selve 

messen. Hvilke uddannelser skal de casenes unge vælge? Der er lagt op til, at der kan være flere 

muligheder til hver case. Eleverne skal begrunde hvorfor netop de(n) uddannelse vil være hensigtsmæssig 

til den konkrete person. 

Inden klassen besøger messen har de fået at vide, hvordan de skal præsentere deres bud på personernes 

mulige uddannelser, når de arbejder videre med opgaven hjemme på skolen.  Så ved eleverne mere om, 

hvordan de skal gribe dagen an. 
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På messen 

For at løse opgaven skal  eleverne medbringe de cases, som de har arbejdet med.  

Alternativt kan de tage et billede af casene på deres Ipad, som de kan medbringe i stedet for, så har de 

opgaver samt mulighed for noter og billeder også. 

På selve messen finder de informationer til at løse opgaverne ved at… 

 læse plakater og brochurer ved standene 

 tale med vejledere  

 orientere sig bredt ved standene 

 tale med elever fra ungdomsuddannelserne 

 tage relevante billeder 

 besøge menneskebiblioteket 

 samle materiale fra ungdomsuddannelserne  

 osv.  

 

 

Forslag til efterbehandling/produkt 

 Skriv jeres overvejelser ned - f.eks. i en dagbogsform. Aflever evt. til din lærer. 

 

 Fortæl til et andet makkerpar, hvad I er kommet frem til. Argumenter for jeres valg. 

 

 Skriv en reportage fra Uddannelsesmessen, og fortæl om personernes valg ved at lade et fiktivt 

interview med personerne indgå i reportagen. 

 

 Powerpoint om, hvad I er kommet frem til – og hvorfor.  Fortæl om det til et andet makkerpar eller 

måske til 7. klasse? 

 

 Lav en collage, hvor I bruger de materialer, I har samlet på messen. Fortæl om det på klassen. 

 

 Forbered et kort oplæg , og fortæl hvad I er kommet frem til. Begrund jeres valg af mulige veje, og 

forklar hvordan I er kommet frem til det. Øv jer i at fortælle frit uden at læse op fra jeres noter. Fortæl  

det for klassen eller fortæl det i små grupper til andre. 

 

 Brug App´en – Book Creator            hvor I kan producere jeres egen bog med tekst, billeder, lyd og 

video. 

 

 Rollespil 

 

 Osv… 
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Linksamling 

 

 Uddannelsesguiden (ug.dk) 

 

 

 uu-aalborg.dk (læs mere om Study Aalborg, herunder praktiske oplysninger m.m.) 

 

 

 Study Aalborg (studyaalborg.dk) 

 

 

 Ungdomsuddannelser i Nordjylland (ungdomsuddannelser.nu) 

 

 

  

http://www.ug.dk/
http://www.uu-aalborg.dk/
http://www.studyaalborg.dk/
http://www.ungdomsuddannelser.nu/
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9. og 10. klasse  

9. og 10. klasse får ikke en decideret gennemgang af mulighederne efter grundskolen på selve messen, så 

det kan der evt. indledes med. 

Som en naturlig del af introduktionen til Study Aalborg kan det indgå, hvad det vil sige at deltage i en 

messe, hvor der bla. lægges vægt på det unikke ved en messe - den direkte og personlige kontakt. 

Derudover… 

 Hvordan finder man ud af, hvor de forskellige uddannelser står? 

 Hvordan får man mest muligt ud af at deltage? 

 Ved du allerede hvilken uddannelse, du helt sikkert skal besøge på messen?  

 Er der nogen uddannelser, som ligner den du tænker på at vælge?  Måske er de også relevante at 

lægge vejen forbi? 

 Hvad er formålet med netop denne messe? 

 

Opgave 

Materialer: Cases, Inspirationsliste til cases, skriveredskaber. 

Eleverne får udleveret de seks cases, som de skal læse. Med en makker kan de tale om hvilke styrker og 

hvilke udfordringer de enkelte unge har -  evt. med hjælp fra ”Inspirationsliste til cases”. 

 Efterfølgende skal eleverne hver især skrive en tekst om dem selv, på samme måde som casene er 

beskrevet. De skal ligeledes se på deres egne styrker og udfordringer. 

Når styrkerne og udfordringerne er skrevet ned, følger den næste del af opgaven, som skal løses på selve 

messen. Hvilke uddannelser vil du vælge? Der kan være flere muligheder. Eleven skal begrunde hvorfor 

netop de(n) uddannelse vil være et godt valg. 

Inden klassen besøger messen har de fået at vide, hvordan de skal præsentere et bud på en løsning, når de 

arbejder videre med opgaven hjemme på skolen.  Så ved eleverne, hvad de skal sørge for at få med hjem. 

 

På messen 

For at løse opgaven skal  eleverne medbringe det, som de har skrevet om dem selv.  

Alternativt kan de tage et billede af det med deres Ipad, som de kan medbringe, så har de opgaver samt 

mulighed for noter og billeder også. 

På selve messen finder de informationer til at løse opgaverne ved at… 



Vejledning til opgaver til Study Aalborg 

 læse plakater og brochurer ved standene 

 tale med vejledere 

 orientere sig bredt ved standene 

 tale med elever fra ungdomsuddannelserne 

 tage relevante billeder 

 besøge menneskebiblioteket 

 samle materiale fra ungdomsuddannelserne  

 osv.  

 

Sørg for at spørge til de områder, de synes er vigtige. Det kunne handle om, hvordan man undervises? Er 

der både teori og praksis? Er der mange skriftlige afleveringer? Hvilke fag har man? Hvis man har svært ved 

matematik, er der så hjælp at hente, osv. 

Opfordr eleverne til at udfordre sig selv og bed dem om også at besøge en uddannelser, som de ikke 

kender. Det kan være en øjenåbner! 

 

Forslag til efterbehandling/produkt 

 Skriv dine overvejelser - f.eks. i dagbogsform. Aflever det til din lærer. 

 

 Fortæl til en anden, hvad du er kommet frem til. Argumenter for dit valg. 

 

 Skriv en reportage fra Uddannelsesmessen, og fortæl om dit valg ved at lade et fiktivt interview med 

dig indgå i reportagen. 

 

 Powerpoint om, hvad du er kommet frem til – og hvorfor.  Fortæl om det til en anden eller måske til 7. 

klasse? 

 

 Lav en collage, hvor du bruger de materialer, du har samlet på messen. Fortæl om det på klassen. 

 

 Forbered et kort oplæg, og fortæl hvad du er kommet frem til. Begrund dit valg af mulige veje, og 

forklar hvordan du er kommet frem til det. Øv dig i at fortælle frit uden at læse op fra jeres noter. 

Fortæl det for klassen eller fortæl det i små grupper til andre. 

 

 Brug App´en – Book Creator          ,hvor du kan producere din egen bog med tekst, billeder, lyd og 

video. 

 

 Rollespil 

 

 Osv… 
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Linksamling 

 

 Uddannelsesguiden (ug.dk) 

 

 

 uu-aalborg.dk (læs mere om Study Aalborg, herunder praktiske oplysninger m.m.) 

 

 

 Study Aalborg (studyaalborg.dk) 

 

 

 Ungdomsuddannelser i Nordjylland (ungdomsuddannelser.nu) 

 

 

 

 

  

http://www.ug.dk/
http://www.uu-aalborg.dk/
http://www.studyaalborg.dk/
http://www.ungdomsuddannelser.nu/
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Læs mere på UU-Aalborgs hjemmside 

 

www.uu-aalborg.dk/til-laerere/ 

 

 

http://www.uu-aalborg.dk/til-laerere/

