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Bli säkrare i ditt val!
Utbildningsinfo.se har pålitlig information om det du behöver veta
för att kunna göra ett väl underbyggt studieval. Här finns en mängd
tjänster till hjälp när du ska välja utbildning eller yrke.
Du hittar information om olika utbildningar, från grundskola och
gymnasieskola till yrkeshögskola, folkhögskola, kommunal vuxen
utbildning, universitet och högskola. Du kan göra olika övningar och
få hjälp att sortera dina tankar.
Genom sökfunktionen hittar du utbildningar inom ditt intresse
område. Skolverket står bakom webbplatsen som är fri från reklam.
Det gör utbildningsinfo.se unik för den som vill ha god överblick över
vilka studiealternativ som finns. Utbildningsinfo.se hjälper dig att hitta
en utbildning som passar dig!
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Du kan titta på korta filmer och läsa texter om de
olika gymnasieprogrammen. Texterna är översatta till
15 språk. Vår systersajt gymnasieinfo.se är anpassad
för mobilsurf och innehåller information inför
gymnasievalet.
Vägledningsfilmen visar vad som är viktigt att
tänka på inför studie- och yrkesvalet. Du kan också
läsa intervjuer där studerande berättar om hur de
tänkte när de skulle välja.

Använd vår behörighetsvisare för att se vad du blir
behörig till efter de högskoleförberedande program
men. Du kan också välja ett yrke och se vilka gym
nasieprogram som ger behörighet till den högskole
utbildningen som leder fram till yrket.
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Se vad du blir behörig till
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För vissa är valet lätt, för andra är det svårare. Men
en sak är säker – det finns något för alla. Vet du
vad du vill bli eller vad du vill studera? Vill du läsa
en yrkesutbildning för att börja jobba direkt efter
utbildningen eller vill du läsa vidare på högskolan
eller yrkeshögskolan? Vill studera heltid eller deltid?
Dagtid eller kvällstid? Passar det dig bäst att läsa
skolförlagt, arbetsplatsförlagt eller på distans? Kan
du tänka dig att flytta för att få jobb? Är det kanske
viktigt med ett yrke där du har flexibla arbetstider?
Utbildningsinfo.se finns för att hjälpa dig ta reda
på vad som är viktigt för dig för att du ska kunna
fatta ett bra beslut om utbildning och yrke.

Ta dig närmare ditt mål!

Yrkesbeskrivningar och prognoser
om arbetsmarknaden

På utbildningsinfo.se finns en mängd yrkesbeskriv
ningar. Du kan läsa om hur du utbildar dig till ett
visst yrke och få tips om yrken som liknar det som
du är intresserad av. Det är viktigt att vara medveten
om hur arbetsmarknaden ser ut inom det område
du är intresserad av. På utbildningsinfo.se hittar du

Yrkesprognoser

prognoser från Arbetsförmedlingen om hur arbets
marknaden kommer att se ut för de olika gymnasie
utbildningarna om tre år. Det finns också prognoser
som visar möjligheten att hitta jobb inom olika
yrken på upp till fem års sikt.

Övningar

Om du är osäker på vilken utbildning eller vilket yrke som passar dig så kan du
ta hjälp av ”Välj och planera”. Den består av ett antal olika övningar som ger
dig överblick över dina möjligheter och hjälper dig att ta ett beslut. Informatio
nen och övningarna ger dig även möjlighet att hitta alternativa studievägar. Du
kan göra en eller alla övningar beroende på var du befinner dig i din valprocess.
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 den utbildning
du söker
Utbildningsinfo.se har ett sökverktyg är uppbyggt efter olika, breda intresse
områden. Utifrån vad som är viktigt för dig kan du filtrera träffar för att få
de mest intressanta kvar. Informationsblad med kontaktuppgifter till de olika
skolorna finns inbyggda i systemet.
Du kan:
sortera de utbildningar du hittar på olika sätt för att smidigt få fram just 		
den som du letar efter.
skriva in egna kommentarer på de informationsblad du hittar och spara 		
dem i Mina sidor.
göra en planering för hur du ska lyckas uppnå ditt studie- och yrkesmål.
få hjälp att skriva ett CV och se vilka kontakter du har i din närhet som 		
du kan ha nytta av.
skriva ut träfflistor och informationsblad 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 eller syskon.
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Det är många faktorer som spelar in när du ska välja studier och yrke.
Webbplatsen www.utbildningsinfo.se hjälper dig att få en klarare
uppfattning om dig själv och vad du vill uppnå, vad som påverkar 
ditt studie- och yrkesval och ditt sätt att nå framtida mål.

