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På www.utbildningsinfo.se hittar du information om fler än
50 000 olika utbildningar, från grundskola till universitet
och högskola. Webbplatsen är alltid aktuell. Informationen
uppdateras varje natt. Här finns en mängd funktioner till
hjälp när du ska välja utbildning eller yrke. Vår förhoppning
är att www.utbildningsinfo.se ska hjälpa dig att hitta en
utbildning som passar dig!
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Här är jag.
Hit vill jag.

Hur gör jag?
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Webbplats som vägleder
Att välja yrkes- eller utbildningsväg är inte lätt. Det är många
faktorer som kan spela in – många ofta helt individuella. Vet
du vad du vill bli eller vad du vill studera? Kan du tänka dig att
flytta för att få jobb? Vill du ha möjlighet att arbeta utomlands?
Är det kanske viktigt med ett yrke där du har flexibla arbetstider?
www.utbildningsinfo.se finns för att hjälpa dig att ta reda på vad som är viktigt för
dig – för att du ska kunna fatta ett bra beslut om utbildning och/eller yrke. På webb
platsen kan du genomföra olika interaktiva övningar och läsa pedagogiska texter som
kan hjälpa dig att sortera dina tankar. Du kan göra en eller alla övningar beroende på
var du är i valprocessen. Övningarna och texterna hjälper dig att ta reda på vad du vill
– och kan även hjälpa dig att göra en plan för hur du ska nå ditt mål.
Hitta en utbildning och skola som passar dig
Du som ska välja en grundskola kan använda vår söktjänst för att hitta skolor. Även
för dig som ska välja till gymnasieskolan finns information om alla skolor och program.
Du kan läsa om de olika programmen och vad de kan ge för möjligheter till vidare
studier eller i arbetslivet.
Du kan jämföra skolor utifrån elevernas resultat och uppgifter om lärare. Skol
inspektionens senaste rapporter om skolorna finns att ladda ner.
På utbildningsinfo.se finns också en söktjänst där du hittar alla Sveriges utbildning
ar inom högskolan, yrkeshögskolan och folkhögskolan. Här kan du bland annat söka
efter utbildningar utifrån dina intresseområden.
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Med de här verktygen kommer du närmare ditt mål
Du behöver inte ha några djupare förkunskaper om det svenska skolsystemet för att
använda webbplatsen. Sökverktyget är uppbyggt efter olika, breda intresseområden.
Utifrån dessa kan du sedan, på olika sätt, skala bort träffar för att slutligen ha den
bästa kvar. Informationsblad, med kontaktuppgifter till skolan och information om
utbildningen, finns inbyggda i systemet.
• Du kan sortera de utbildningar du hittar på olika sätt för att smidigt få fram just det
du letar efter.
• Du kan skriva in egna kommentarer till de informationsblad du hittar och spara
dem i Min mapp.
• Du kan spara dina övningar i Min mapp för att gå tillbaka och titta på resultaten
eller fortsätta där du slutade om du inte hann klart.
• Du kan göra en planering för hur du ska lyckas uppnå ditt studie- eller yrkesmål.
• Du får hjälp att skriva ett CV, och se vilka kontakter du har i din närhet som du kan
ha nytta av.
• Du kan skriva ut övningar, träfflistor, informationsblad och annat så att du kan ta
med dig resultaten och visa och diskutera dem med andra. Du kanske vill prata med
föräldrar, studie- och yrkesvägledare, kompisar och syskon.
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Vad ska jag välja?
Det är många faktorer som spelar in när du ska göra ett studie- eller
yrkesval. Webbplatsen www.utbildningsinfo.se hjälper dig att få en klarare
uppfattning om dig själv och vad du vill uppnå, vad som påverkar ditt
studieval och ditt sätt att nå framtida mål.
Välkommen in!
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