
At træffe et valg

Kollektiv vejledning 8.4



Dagens program

At træffe 
valg

Øvelser  
om valg

Valg og 
styrker

Valg i       
9. klasse?



Når vi taler om valg …



Arbejdsliv Hvad er vigtigst for dig i dit kommende arbejde?

Løn

Kolleger og 

samarbejde Status

Arbejdsrejser



Uddannelse – diskuter fordele og ulemper ved dit valg?

Praktisk 

uddannelse

Teoretisk 

uddannelse Andet 

Praktisk-teoretisk 

uddannelse



Påvirkninger Hvem har indflydelse på mine valg?

Familie
Venner

Lærer, vejleder …? Medier



Hvordan vælger jeg … ?

1 2

3

Gruppen udpeger et 

medlem til at trække 

et kort fra bordet.

Kortet viser et 

produkt.

Eleverne inddeles i grupper.

Nu er gruppens opgave at blive enig 

om, hvilken model (udgave) af 

produktet gruppen ønsker at købe på 

internettet.

Farve, udstyr, funktioner, pris, 

værdi …?

Opsamling på klassen

▪ Hvordan fandt gruppen frem til en 

fælles beslutning?

▪ Hvilke udfordringer mødte I?

▪ Hvad vil du selv gøre, næste gang 

du skal købe et lignende produkt?

4



Tænk over …

situationer, 
hvor du traf 

et valg 
og fravalg 



Hvad nu hvis …

… mobilen er 

udsolgt og der ikke 

er flere på lager?

… du har valgt noget 

tøj og dine forældre 

siger, du skal skifte til 

noget andet?

… det valgfag, du 

gerne ville have, 

ikke bliver oprettet?





Valg og styrker

ÆRLIGHED M ENING I  LIVET VENLIGHED HUM OR & GLÆDE

VÆRDSÆTTELSE 

AF SKØNHED LEDEREVNER

M ENNESKELIG 

INDSIGT KREATIVITET M OD NYSGERRIGHED SAM ARBEJDE RETFÆRDIGHED

DØM MEKRAFT VIDEBEGÆR FORNUFT VISDOM KÆRLIGHED OPTIM ISME

TILGIVELSE BESKEDENHED VEDHOLDENHED BEGEJSTRING SELVKONTROL TAKNEM M ELIGHED



Hvilke valg står du over for i 9. klasse?



Mere om vejledning og uddannelse

uu-aarhus.dk



eVejledning.dk

Chat 70 22 22 07 Mail Digitale 

møder

Facebook Facebook

Åbningstider

Mandag - torsdag: 09.00 - 21.00

Fredag: 09.00 - 16.00

Lørdag - søndag: 12.00 - 16.00



Opsamling

Du har

▪ en forståelse af valg og valgprocesser

▪ arbejdet med øvelser, og hvad der kan påvirke dine valg

▪ tænkt over kommende valg i 9. klasse


