Spørgeguide
Jeg er god til:

Hvad bliver du glad af at foretage dig? Hvad synes dine venner, at du er god til? Hvad
synes dine forældre, at du er god til? Hvad synes dine lærere, at du er god til?

Fag jeg kan lide:

Hvilke fag kan du lide at arbejde med? Hvorfor kan du lide disse fag? Er der noget ved
fagene, du bedre kan lide end andet? Fx: at du bedre kan lide at regne med geometri end
med brøker (det kan både være fag du har nu, og fag du har afsluttet).

Her henter jeg inspiration:

Kender du nogen, som har et arbejde, der lyder spændende (hvad)? Har du set film med
jobfunktioner, der virker interessante (hvilke jobfunktioner)? Har du venner, der går på
uddannelser, der måske er noget for dig (hvilke)? Har du hørt om interessante uddannelser
og jobs gennem fx studievalgsvejleder, åbent hus-arrangementer og lign. (hvilke?).

Sådan er mit liv om 10 år:

Forestil dig den bedste version af, hvordan dit liv ser ud om 10 år. Hvad arbejder du med?
Hvordan arbejder du (dag, aften, indenfor, udenfor, på havet, på land osv.)? Hvad gør dig
glad i din hverdag? Hvordan bor du? Har du familie?

Studieform – sådan lærer jeg bedst nye ting:

Fx klasseundervisning, forelæsninger, individuelt arbejde, gruppearbejde, praktik,
projektorienteret.

Det laver jeg i min fritid:

Har du en hobby, et fritidsjob du kan lide, en interesse eller evne, du dyrker eller kunne
tænke dig at dyrke (hvad og hvad er det ved det, der gør dig glad)?

Hvad er vigtigt for dig?
• Hvad af det, du har skrevet, er vigtigst for dig, når du skal vælge uddannelse? Hvorfor/
hvordan?
• Er der noget vigtigt, der ikke er skrevet på arket? Hvad og hvordan har det betydning?
• Hvad ville dine forældre og bedste venner svare, hvis du spurgte dem, hvad du skal
læggevægt på i dit uddannelsesvalg? Hvad tænker du selv om det?
• Vil det være OK at flytte til en anden landsdel for at læse på en videregående uddannelse?
Hvorfor/hvorfor ikke?
• Er der nogle af dine interesser fra din fritid og dine gymnasiefag i dag, som du kunne
tænktedig blev en del af dine studier og dit arbejdsliv i fremtiden? Hvordan og hvorfor?
• Hvad skal der til, for at du vil opleve, at der er et tilfredsstillende socialt miljø på
ditkommende studie (fx læsegrupper, gruppearbejde, fredagscafe, klasse-sammenhold,
ligemange piger/drenge). Hvad skal der være plads til af fritidsinteresser ud over studierne?
• Hvad har du brug for at undersøge for at komme videre med dit uddannelsesvalg? Hvordan
vil du undersøge det?

