Ved du, hvad du vil?
Læs og besvar spørgsmålene. Tæl dine point sammen og skriv tallet ned.
Spørgsmål 1: Du er til julefrokost med familien og får spørgsmålet: ”Hvad skal du så, når du
bliver student?” Hvad svarer du?
 Jeg skal i gang med en videregående uddannelse hurtigst muligt. (1 point)
 Jeg skal tage suppleringskurser i nogle fag for at søge ind på en videregående
uddannelse. (2 point)
 Jeg skal have en elev/traineeplads. (3 point)
 Jeg skal ud og rejse, på højskole eller arbejde (3 point)
 Jeg tænker ikke så meget over fremtiden efter studentereksamen. (3 point)
 Jeg er i tvivl om, hvad jeg skal. (4 point)
Spørgsmål 2: En gymnasial eksamen giver adgang til en videregående uddannelse. Alligevel er
der nogen, der fravælger en videregående uddannelse. Kunne du finde på at fravælge en
videregående uddannelse?
 Nej, jeg er sikker på, at jeg er god nok til at studere på en videregående uddannelse, hvis
det er det, jeg vil. (1 point)
 Nej, men jeg er lidt usikker på, om mine evner rækker til at studere på en videregående
uddannelse. (2 point)
 Ja, jeg får tit lave karakterer og er lidt usikker på, om jeg kan klare mig på en
videregående uddannelse. (3 point)
 Ja, jeg får normalt pæne karakterer, men jeg kender ikke nogen, der studerer på en
videregående uddannelse, så jeg føler mig lidt for usikker til at kunne vælge. (4 point)

Spørgsmål 3: Nogen ved tidligt, hvilken uddannelse de vil tage efter deres studentereksamen,
men rigtig mange har endnu ikke besluttet sig. Ved du allerede nu, hvilken uddannelse du kunne
tænke dig at tage?
 Ja, jeg ved lige præcis, hvad det er for en, det skal være. (1 point)
 Tja, men jeg synes, at det er svært at vælge. (2 point)
 Nej, jeg er i tvivl. (3 point)

Spørgsmål 4: At vælge uddannelse er vigtigt i forhold til dine muligheder i fremtiden, og ofte er
valget forbundet med mange overvejelser. Hvor er du?
 Jeg er afklaret med mit uddannelsesvalg efter studentereksamen. (1 point)
 Jeg har svært ved at forholde mit til én bestemt uddannelse og træffe det endelige valg.
(2 point)
 Jeg tænker ikke så meget over det. Jeg skal ud og holde fri mindst ét år. (2 point)
 Jeg tager bare chancen og vælger en uddannelse. Jeg kan jo altid springe fra, hvis det
ikke lige er mig. (3 point)
 Jeg synes, det er helt uoverskueligt at vælge mellem de mange muligheder. (4 point)
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