3 TRIN TIL DIT STUDIEVALG
At vælge uddannelse er en stor beslutning. Det er mindst lige så vigtigt at vide, hvilke krav DU har til uddannelsen, som det er at have
styr på adgangskrav og optagelsesregler.
Gør dit forarbejde, så du vælger en uddannelse, der passer til dig og dine ønsker. Det kan du få hjælp til her.
For at gøre det hele lidt mere overskueligt, kan det give god mening at dele din beslutningsproces op i overskuelige bidder og så tage
en ad gangen:

1

SØG INDAD
Du skal starte med at kigge på dig selv og hvad du synes er spændende, inden du kigger på konkrete
uddannelser. Det jo er lige præcis dig, dine drømme og ønsker, som uddannelsen skal passe til.
Du kan komme i gang med det ved at stille dig selv spørgsmål:

Hvad interesserer du dig for?

Hvad er du god til?

Hvad kan du godt lide at lave – både i fritiden og i skolen?

Hvad er vigtigt for dig i et studie?

Hvad er et fedt job for dig?

Du kan også bruge spørgsmålene på næste side til at få sat ord på. Se på dig selv og vær åben.

BLIV KLOGERE PÅ DIG SELV
Når du skal vælge uddannelse, er det en god idé at starte med at
kigge indad for blandt andet at beskrive dine styrker, interesser og
drømme.

STYRKER

Men det er ikke altid nemt at sætte ord på, hvad man egentlig er
god til, hvad der motiverer en, og hvilken karriere man drømmer
om. Derfor har vi formuleret en række spørgsmål, som du med
fordel kan besvare. Ta’ dig god tid til det, og gør det gerne i dialog
med venner og familie.

INTERESSER

Hvad er dine styrker?

Hvilke fag synes du er spændende?

Hvad roser dine undervisere dig for?

Hvilke artikler har din største
interesse, når du læser nyheder?

DRØMME
Har du en idé om, hvad du godt kunne
tænke dig at arbejde indenfor?

Hvad for nogle daglige arbejdsopgaver
tror du, vil give dig den største
tilfredsstillelse?

Hvad er du god til på dit arbejde?
Hvad er du glad for at lave i fritiden?
Hvilke udfordringer kunne du godt
tænke dig at løse gennem dit arbejde?
Hvilke typer opgaver trives du med?
Hvilken opgave eller udfordring har du
senest været motiveret af og grebet af?
Hvad synes du er godt og skidt ved
eksempelvis dine forældres, onklers eller
tanters job?

Hvad siger dine venner og din familie, at
du er god til?
Hvad synes du gør det spændende at
gå i skole og på arbejde?

Er du selvstændig og god til at
planlægge og styre din egen tid, eller
fungerer du bedre med, at andre
strukturerer din hverdag?

Hvilken virksomhed beundrer du, og
hvorfor?
Hvad er vigtigt for dig i forhold til det
sociale liv på dit fremtidige studie?
Hvornår blev du sidst inspireret
af en persons arbejde?

Lærer du bedst ved at læse eller lave
noget praktisk?

