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Om egne valg 
Elevark 1

«Refleksjon over egne valg»

Nå har du sett filmen «Egne valg», og i oppgaven «Fire hjørner» måtte du tenke over de 
valgene du skal ta i fremtiden. 

Det er viktig å være bevisst på hvorfor du velger som du gjør. Derfor er det også viktig at du 
kjenner deg selv godt. Vær ærlig! Ingen andre elever skal se hva du skriver. Det er lov til å 
fantasere og drømme! Svar på spørsmålene under.

Til eleven

Dette er jeg interessert i:

Dette er jeg flink til:

Dette er jeg ikke så flink til:

Tre positive ord som beskriver meg selv i dag (f.eks. sosial, aktiv, rolig, sjenert, ledertype, kreativ, 
musikalsk, praktisk, sporty osv.):

Hvor godt liker du å lese fagstoff?

Hvor godt liker du å gjøre praktiske oppgaver?
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Mener du at du er en teoretiker (som liker å lese/skrive/regne) 
eller en praktiker (som liker å gjøre praktiske oppgaver)?

Tror du at du vil trives i en jobb der du må være mye sammen 
med andre mennesker eller tror du at du vil like best å jobbe 
for deg selv?

Hva er viktig for deg når du skal velge studieprogram på 
videregående?

Hva er viktig for deg når du skal velge deg yrke? 

Hvordan ser livet ditt ut om ti år?

Lag en plan for den skolegangen og den utdanninga du i dag tror 
at du kommer til å ta. Husk at det er lov til å drømme. Planen kan 
endre seg mange ganger før du blir voksen.
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