
Yrken och utbildningar - elevarbete 

Inför mässan 
Inför mässan gäller det för dig att börja fundera på möjliga yrkesval och utbildningar som du 
känner kan passa dig i framtiden. Det är inte säkert att det är precis dessa yrken/utbildningar 
som du kommer vara intresserade av när det är dags men det ger väldigt mycket att du 
börjar fundera på framtiden. 
Om du har tankar på möjliga yrken så börja att läsa på om dessa. Ta hjälp av det dokument 
som läraren gick igenom. Olika yrken hittar du här: 
https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/yrken-och-studier/hitta-yrken/ 
Om du inte vet vad som kan passa dig eller vad du är intresserad av så testa att köra 
Intresseguiden: 
http://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/yrken-och-studier/intresseguide 

Möjliga yrken 
Samla nu de yrken som du tycker verkar lite intressanta eller som du känner lite mer för här; 

● Yrke 1 
○ länk 
○ Därför tycker jag att detta yrke verkar intressant eller skulle passa mig. 

● Yrke 2 
○ länk 
○ Därför tycker jag att detta yrke verkar intressant eller skulle passa mig. 

Yrke 1  
Samla information om de yrken som du läst om, använd gärna någon eller några av 
underrubrikerna för att samla information. Om du samlar info om olika yrken så låt varje yrke 
bli en egen rubrik/eget avsnitt. 

● Arbetsuppgifter 
● Genomsnittslön 
● Förmågor som behövs i yrket 
● Möjligheter till jobb 
● Utbildningar 

○ Utbildning 1 
Sök efter möjliga utbildningar på studera.nu, kika där efter hur lång 
utbildningen är, vilken behörighet som krävs och vilka antagningspoäng som 
har krävts de senaste terminerna. Kika på BI och HP…. 

○ Utbildning 2 
…. kika gärna på olika utbildningar, olika orter, och olika typer så kommer du 
se att kraven kan skilja sig ganska mycket. Populära utbildningar på 
Chalmers och KTH kan ofta ges på andra lärosäten med andra krav. 

https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/yrken-och-studier/hitta-yrken/
http://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/yrken-och-studier/intresseguide


Under mässan 
Om du har gjort lite förarbete så har du kanske fått upp ögonen för någon eller några 
högskolor/universitet och kanske någon särskild utbildning. Börja med att gå till det lärosätet, 
ta en broschyr och prata lite med de elever som står där och ger information om 
utbildningen. Har du tur så kan det vara en elev som går på det program som du är 
intresserad av, eller känner någon som går det, och då kan du ställa mer specifika frågor om 
just den utbildningen. 
Gå sedan runt och kika på alternativa lärosäten, de mindre skolorna visar ofta upp sina 
inriktningar, vilket gör att det kan vara värt att gå runt att kika lite. Kolla också på andra 
alternativ än just högskolor/universitet. Yrkeshögskolor är ett bra alternativ inom framförallt 
IT-branschen, då är utbildningen beställd av företagen på ett annat sätt än högskolornas 
utbildningar. Det är mer praktiskt arbete med mycket praktik ute på företag som gärna 
anställer duktiga elever direkt efter utbildningen. Utbildningen brukar också vara kortare. Det 
kommer också vara olika högskolor och organisationer som håller seminarier, kika gärna i 
appen om det finns något seminarium som verkar intressant. Under tiden vi är på mässan så 
pågår seminarier om “Framtidens arbetsmarknad”, “Vad innebär studentlivet”, “Plugga 
utomlands” samt presentationer av Chalmers och Lunds Tekniska Högskola. 

Uppgift 
Skriv en text om vad du har tyckt var intressant under mässan. Vilken prioritering hade du 
under mässan, besöka massa montrar, lyssnade på seminarier, undersökte olika alternativ 
för kommande studier eller mest bara strosade runt och samlade intryck? Vi är intresserade 
av dina tankar från mässan. 
Till sist ett önskemål, låt detta vara ett levande dokument där du samlar på dig info inför 
kommande val. 
  
 


