
FUNDERAR DU PÅ ATT BÖRJA

STUDERA

KFUM GÖTEBORG



Hitta studievägledare 

Om du går på gymnasiet eller en folkhögskola kan 

du hitta en vägledare via skolan. Du kan också 

kontakta vägledare på ett universitet eller en 

högskola. Du behöver inte läsa på högskolan för 

att få prata med vägledarna där och det kostar 

ingenting att boka tid med en studievägledare.  

Vuxenutbildningen i din kommun har också 

studievägledare. Du hittar dem på kommunens 

webbsajt. Större kommuner har ofta ett särskilt 

vägledningscentrum. Du behöver inte läsa på 

vuxenutbildningen för att prata med vägledarna 

där. 

• KOMVUX 

• YRGO 

• HÖGSKOLA 

• UNIVERSITET 

• FOLKHÖGSKOLA 

• DISTANS

HUR BÖRJAR JAG?
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STUDIEVÄGLEDARE

Studie- och yrkesvägledarens arbete handlar om 
att stötta dig i att planera din framtid och ge dig 
förutsättningar så att du kan göra ett så väl 
genomtänkt val som möjligt. Du är själv aktiv i 
planeringen av din framtid. 
Studie- och yrkesvägledaren svarar på frågor 
som handlar om: 
 ▪ Kartläggning av dina utbildningar 
 ▪ Val av yrke eller byte av yrke 
 ▪ Validering och prövning 
 ▪ Antagnings- och behörighetsregler 
 ▪ Information om yrken och arbetsmarknad 
 ▪ Planering av dina studier mot till exempel 

en examen 
Ni pratar kring dina intressen, nuvarande situation 
och framtidsmål. Du får hjälp att synliggöra dina 
styrkor, alternativ och vad som krävs för att du ska 
komma vidare. 
Tillsammans gör du och vägledaren upp en 
studieplan och sätter upp realistiska mål. 



FÖRBERED DIG

Så här kan du förbereda dig 
inför samtalet 
Utgå ifrån var du står nu och 
fundera över dina mål och hur du 
tänker nå dit. Allt detta kan du få 
hjälp av studie- och 
yrkesvägledaren med, men det är 
bra om du börjat fundera redan 
innan mötet. 
 ▪ Skriv ner tankar och 

funderingar du har 
 ▪ Titta igenom kursutbud, titta 

gärna på utbildningar inom 
olika utbildningsformer 

 ▪ Ta med dig betyg och andra 
handlingar som kan vara 
viktiga. 

jag älskar att 
läsa, diskutera, 
lära mig nya 
saker. Vad kan 
man göra med 
det?



HÄR ÄR JAG

Ditt bagage visar var du står just nu och kommer att påverka dina framtida 
studieval. Bagaget utgörs av saker som dina intressen, egenskaper, 
värderingar, färdigheter och ditt kontaktnät. Det visar vad du är intresserad 
av, vad du kan och vilka behov du har.  
Börja med att ta reda på var du står innan du bestämmer mål och funderar 
på vilken utbildning som ska få dig att nå målen.

Värderingar 
Ex: jämställdhet är viktigare än 

konkurrens. Jag måste få vara 
kreativ. 

Färdigheter: 
Ex: Analysera, bygga, skriva, lyssna 

Kontaktnät 
Ex: vänner, föräldrar, kollegor, föreningsmedlem 

Intressen 
Ex: naturen, idrotta, dator, religion, aktier, mode 

Egenskaper: 
Ex: viljestarkt, nyfiken, flexibel, social 
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HIT VILL JAG

Vad vill du göra i framtiden? För att besluta om en 
utbildning eller ett framtida yrke behöver du 
känna till vilka möjligheter som finns. 
Idag är antalet yrken och utbildningar större än 
någonsin. Du behöver utforska dina möjligheter. 
Det är också viktigt att du kan hitta information 
om vilka yrken och utbildningar det finns. 
På utbildningsinfo.se och på  
Arbetsförmedlingens webbplats kan du hitta bra  
information. 

Vilka alternativ är bäst för dig? 
När du hittat ett antal alternativ gäller det att ta 
reda på vilket som passar bäst. Genom att  
jämföra alternativen på olika sätt blir det lättare att 
att bestämma sig. 

Det är lättare att gå framåt om du har ett tydligt 
mål att sträva mot. Tydliga mål gör det också 
lättare att välja studiealternativ. 

Dina mål ska alltid vara mätbara. De måste 
innebära en tydlig förändring. Då kan du bocka av 
varje delmål när det är klart. 

Mål handlar mycket om att kunna ta beslut om till 
exempel studiealternativ. Det är bra om du känner 
till vilka faktorer som styr dina beslut.

http://utbildningsinfo.se
http://www.arbetsformedlingen.se/
http://utbildningsinfo.se
http://www.arbetsformedlingen.se/


Vet du var du befinner dig och vilka 
dina mål är? Då behöver du bestämma 
hur du ska nå dit. 

Planeringsteknik 
En handlingsplan kan vara allt från en 
liten lapp med ett mål och några 
punkter till ett omfattande dokument 
med delmål och tidplan. Oavsett vad 
din handlingsplan gäller så har du alltid 
hjälp av att strukturera och skriva ned 

dina tankar. 

Inlärningsstil 
Din inlärningsstil är ditt sätt att lära. Den 
visar vad som passar dig bäst. Om du 
är medveten om hur du lär dig blir det 
enklare att välja utbildning. 
Studieteknik 
Din studieteknik är någonting du kan 
påverka själv. Du kan till exempel bli 
bättre på att anteckna eller se till att 
ljuset är bra där du sitter och pluggar. 
Det kan vara bra att veta för att du ska 
lyckas med dina studier. 

Hur gör du för att nå dina mål?  
Ibland kan det kännas tungt att ta tag i 
alla praktiska detaljer som påverkar ditt 
studieresultat. 

När du gått igenom den här delen av 
guiden kommer du förhoppningsvis 
veta mer om just din planeringsteknik, 
inlärningsstil och studieteknik. Det gör 
det också lättare för dig att nå dina mål. 

HUR GÖR JAG?



TIPS PÅ SIDOR

www.hermods.se/ 

www.studentum.se/ 

www.folkhogskola.nu

http://www.hermods.se/
http://www.studentum.se/
http://www.folkhogskola.nu
http://www.hermods.se/
http://www.studentum.se/
http://www.folkhogskola.nu

