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.
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.
Du kan finde uddybende spørgsmål på Aarhus Universitets
studieguide bachelor.au.dk
Hilsen vejlederne på Aarhus Universitet

STYRKER
Hvad synes du er godt
og skidt ved eksempelvis
dine forældres, onklers
eller tanters job?

Hvad roser
dine undervisere
dig for?
Hvad er dine
styrker?

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?

Hvad siger dine
venner og din familie,
at du er god til?

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

Hvilke typer
opgaver trives
du med?

Hvad er vigtigt for dig
i forhold til det faglige
miljø på dit fremtidige
studie?
Hvilken opgave
eller udfordring
har du senest været
motiveret af og
grebet af?

Hvad er vigtigt for dig i
forhold til det sociale liv
på dit fremtidige studie?

Hvad synes du gør
det spændende at gå
i skole og på arbejde?

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

ET TRIN
TÆTTERE PÅ
DIN NYE
UDDANNELSE

Hvornår blev du
sidst inspireret
af en persons
arbejde?

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

DRØMME

Hvilken
virksomhed
beundrer du,
og hvorfor?
Lærer du bedst ved
at læse eller lave
noget praktisk?

INTERESSER

Hvilke fag
synes du er
spændende?

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

Nu er du blevet klogere på dig selv.
Nu skal du blive klogere på dine muligheder. Kig i Aarhus Universitets bachelorbog eller på bachelor.au.dk. Du kan
også bruge UddannelsesGuiden ug.dk

