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UTBILDNING
Träffa skolor för studier i Sverige
och utomlands

FÅ INSPIRATION!
Lyssna till talare från stora företag
som Spotify, Oriflame, Klarna,
This is Sweden m.fl.

PROVA OLIKA YRKEN
PÅ PLATS
Både genom VR och i verkligheten

FIXA JOBBET
PÅ MÄSSAN!
Bli intervjuad och få
coachning av proffs
på plats!

MÄSSGUIDEN
GÖR DIG REDO FÖR VÄSTSVERIGES
STÖRSTA UTBILDNINGSMÄSSA.

g

HEJ!
Välkommen till guiden ”Mässklar på en timma”. Detta är en praktisk
förberedelseguide för dig som tänker besöka Kunskap & Framtid.
På mässan finns över 100 utställare sprängfyllda med tips och idéer om
vad du kan göra efter gymnasiet. Ett besök här kan få dig att tänka i helt
nya banor och kanske upptäcker du yrken eller utbildningar som du inte
hade en aning om.
Vi lovar att du får inspiration som gör dig för framtiden, oavsett om du är
säker på att du vill plugga vidare, vill börja jobba eller känner dig sugen
på något nytt och vill sticka utomlands ett tag.
För att du ska få ut maximalt av ditt besök föreslår vi att du ägnar någon
timme åt att förbereda dig så att du verkligen får ut det mesta möjliga av
ditt besök.

TESTA DIG
– VILKET YRKE PASSAR DU FÖR?
Det kan vara svårt att veta vilka utställare man ska prata med på en
stor mässa som Kunskap & Framtid. En bra början är att inför mässan
fundera lite på vem du själv är. Vad har du för egenskaper och intressen
och vilka yrken passar just dig?
Är du osäker finns massor av test som kan hjälpa dig på traven.
Vissa test är snabba och lättsamma, andra går mer på djupet och
tar en stund att genomföra. Men vilket du än väljer är det smart
(och kul) att göra ett eller flera test och få förslag på yrken som kan
passa dig.

FÖRSLAG PÅ TEST

1
2
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41 Q är ett test baserat på den schweiziske psykiatern Carl Jungs
modell för personlighetstyper. Testet innehåller 41 frågor som resulterar
i förslag på olika yrken som passar just din personlighetstyp.
Till testet: http://se.41q.com/

Här är ett annat test som ger förslag på jobb som skulle kunna passa din
personlighet. Testet bygger på den amerikanske professorn
John Hollands ”matchningsteori”.
Till testet: http://allastudier.se/artiklar/362-l%C3%A5t-inte-slumpen-best%C3%A4mma/
Svara på frågor om fritidsaktiviteter och arbetsuppgifter och få
en intresseprofil och förslag på yrken. Testet tar cirka 20 minuter.
Det krävs dock att du skapar ett konto på Arbetsförmedlingens
hemsida. Det kan alla göra, utan att för den skull registrera sig
som arbetssökande.
Till testet: http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Yrke-och-framtid/Tester-och-guider/Intressetest.html

VEM VILL DU
PRATA MED?
– VÄLJ DINA FAVORITER
När du har gjort testen har du säkert några idéer kring intressanta
yrken som du vill veta mer om.
Nu kan du ta en titt på listan över mässans utställare och fylla i en
lista med vilka du vill träffa.
Utställarlistan hittar du på www.kunskapframtid.se

VÅGA FRÅGA
– FÖRST DÅ KAN DU FÅ SVAR
Nu har du gjort ett test, fått förslag på några spännande yrken och
kryssat för ett antal utställare som verkar intressanta. Då är det bara
att ge sig ut i vimlet och samla mer information. Eller hur? Nä, så enkelt
känns det kanske inte, för vad ska man egentligen fråga om?
Om du vill ha några tips så finns här en lista på frågor som du alltid kan
utgå från om du får tunghäfta. Men kom ihåg; utställarna är där för dig
och vill inget hellre än att berätta.

FÖRSLAG PÅ FRÅGOR
OM ARBETSLIVET:
Vad gör du i ditt jobb?
Vad är mest positivt/negativt med jobbet?
Hur bör man vara för att passa för ditt yrke?
Hur ser arbetsmarknaden ut, finns det gott om jobb?
Vad tjänar man ungefär?

FÖRSLAG PÅ ALLMÄNNA FRÅGOR
TILL UNIVERSITET/HÖGSKOLOR:
Varför ska man studera hos er?
Är det lätt eller svårt att få en studentbostad på er ort?
Finns det ett bra studentliv, hur ser det ut?
Är det många inflyttade på studieorten?

FRÅGOR ANG. SPECIFIKA UNIVERSITETS/HÖGSKOLE- UTBILDNINGAR:
Varför ska man läsa utbildningen hos just er?
Måste man vara bra på något särskilt för att klara utbildningen?
Har ni samarbete med arbetslivet, t ex för praktik, eller examensjobb?
Hur fungerar det?
Finns det möjlighet att delta i utbyte utomlands om man pluggar hos er?
Vet ni var era tidigare studenter fått jobb och hur snabbt det har gått?
Är det många som hoppar av och i så fall varför?

FRÅGOR TILL ANDRA
UTBILDNINGSARRANGÖRER:
Vilken typ av utbildning är detta, en yrkeshögskoleutbildning,
folkhögskoleutbildning eller privat utbildning?
Kostar utbildningen något?
Är utbildningen godkänd för studiemedel från CSN?
Hur ser arbetsmarknaden ut efter utbildningen?
Hur har det gått för tidigare studenter?
Är utbildningen en grund för fortsatta studier inom något område?

FRÅGOR TILL ARRANGÖRER
AV UTLANDSSTUDIER:
Varför ska jag läsa den här utbildningen hos er? Vad kostar utbildningen?
Kan jag få svenska studiemedel?
Hur kommer den här utbildningen att räknas i Sverige, är den godkänd
för att utöva yrket i Sverige?
Kan jag plugga vidare i Sverige?
Hur många svenska studenter har ni?

BLI REDO
FÖR NÄSTA
STEG I LIVET
På Kunskap & Framtids webbsida finns all information du behöver
inför besöket på mässan. Här hittar du bland annat information om
öppettider, biljetter, utställare, föreläsare och mycket annat. Vill du
dessutom ha länkar till roliga och nyttiga yrkestest så är elevsidan
rätt plats att hålla koll på.
Gå in på www.kunskapframtid.se

VARFÖR SKA
DU GÅ?
Kunskap & Framtid är en inspirationsmässa för dig som ska välja framtid
efter gymnasiet eller till dig som haft en paus efter studierna och nu vill
komma tillbaka till studentlivet eller göra ett nytt yrkesval.
Bland utställarna finns universitet, högskolor, folkhögskolor, privatskolor,
yrkeshögskolor, förmedlare av utlandsstudier, arbetsgivare,
branschorganisationer, myndigheter och förbund, med flera.
På Kunskap & Framtid finns framtidstips och kontakter för alla;
studiemotiverade och skoltrötta, målmedvetna och vilsna, hemkära
och äventyrslystna.
Besök mässan – du kommer inte att bli besviken!

För ytterligare inspiration inför ditt besök, se kampanjfilmen för
Kunskap & Framtid 2017 här.

