HVAD MENER DU?
AKTIVITET / GIRLS’ DAY IN SCIENCE

I samarbejde med

HVAD MENER DU?
FORMÅL

FREMGANGMÅDE

Formålet med denne øvelse er at gøre sig overvejelser over,
hvad der er vigtigt for dig i forhold til uddannelse og job.

Sæt jer i en rundkreds med udsagnene og følg nedenstående
punkter:
•

En person (oplæseren) trækker et udsagn og læser det højt
for hele gruppen

•

Oplæseren skriver sit svar ned på en lap papir. De andre i
gruppen skriver på en lap papir, hvad de tror, at oplæseren
svarer. Man må ikke se hinandens svar

•

Oplæseren og de andre i gruppen afslører deres svar.
Dem, der har gættet rigtigt, får ét point

•

Oplæseren forklarer baggrunden for svaret

OM SPILLET
I gruppen får I en skål med en række udsagn. Nogle er
udsagnene er generelle, mens andre er specifikke og vedrører
noget bestemt. Nogle udsagn skal besvares med ja eller nej,
mens andre skal besvares med ord eller små sætninger. Det
fremgår af sedlerne.
Eksempler på udsagn kunne være Det vigtigste fag i skolen er…
eller Jeg elsker at tale om min fremtid. Det første udsagn skal
besvares med et ord, f.eks. dansk, mens det sidste skal besvares
ja eller nej.

Øvelsen fortsættes med en ny oplæser, indtil der ikke er flere
udsagn tilbage.

UDSAGN

Jeg synes, at det
mest spændende ved
denne dag har
været/bliver at. . .

Jeg bliver irriteret,
når andre spørger,
hvad jeg skal efter
folkeskolen
(ja/nej)

Jeg elsker at tale
om min fremtid
(ja/nej)

Jeg tror, at jeg har en
fremtid inden for
STEM-fagene
(ja/nej)

Da jeg hørte, at vi
skulle have denne
dag tænkte jeg
umiddelbart. . .

Jeg synes, at den
bedste lærer vi har
eller har haft er. . .

Ud af mulighederne
prestige, penge eller
arbejdstid, er det
vigtigste, når jeg skal
vælge et job. . .

Når jeg skal vælge,
hvad jeg vil efter
folkeskolen, er det
vigtigste for mig. . .

Jeg synes, at det
vigtigste fag i
skolen er. . .

Jeg er træt af
at gå i skole

Hvis jeg skulle vælge
lige nu, hvad jeg vil
efter folkeskolen,
skulle det være. . .

Jeg kan godt lide dette
spil, fordi det forsøger
at lave fremtidsovervejelser til en leg
(ja/nej)

Jeg synes, at det
mest interessante
fag er. . .

Mit drømmejob
er. . .

Det mindst
passende job for mig,
tror jeg er. . .

Det, jeg har lært
mest af i skolen ind til
videre, er. . .

Jeg ved præcis,
hvilken uddannelsesvej
jeg skal gå for at blive
det, jeg helst vil være
(ja/nej)

Jeg er meget i tvivl
om, hvad jeg skal
efter folkeskolen
(ja/nej)

Den, jeg taler mest
med min fremtid
om, er. . .

Når jeg bliver
gammel og grå,
vil jeg især huske
skolen for. . .

(ja/nej)

