
Passa på att ställa många frågor i 
chatt och videosamtal!
Vet du inte vad du ska fråga? Här kommer lite förslag.

Tips: kopiera härifrån och klistra in i din planeringsfunktion under dina favvo- 
utställare.

Saco
• Hur ska jag tänka när jag ska välja utbildning?
• Hur ska jag kunna bestämma mig för vad jag vill bli?
• Hur kan lön utvecklas under en karriär? Varierar lönen mycket mellan olika yrken?
• Var kommer jobben att finnas om några år?
• Är det svårt att plugga på universitet & högskola? Vilken studieteknik krävs?
• 

Yrkesexperter
• Finns det något som är viktigt att tänka på med yrket XXX?
• Vilka egenskaper tycker du att man bör ha för att bli bra i det här yrket?
• Finns det jobb – nu och i framtiden?
• Hur är lönen och kommer den att utvecklas bra med tiden?
• Tänk om jag inte trivs när jag börjar jobba? Finns det annat jag kan använda utbildningen 

till?
• Jag vill gärna plugga utomlands. Finns det något jag behöver tänka på med just den här  

utbildningen om jag vill kunna jobba i Sverige sen?

Vägledningen
• Vad kan jag göra om mina betyg inte räcker?
• Hur ska jag tänka om jag absolut inte vill bli arbetslös i framtiden?
• Jag vet inte alls vad jag vill bli. Hur ska jag tänka då?
• Om jag väljer mellan två olika utbildningar/yrken som verkar lika intressanta – hur ska 

jag kunna bestämma mig?
• Finns det bra utbildningar som är kortare om man inte vill plugga så länge?
• Hur kan man jämföra utbildningar så man vet vilken som är bäst?
• Jag är så rädd för att välja fel. Hur kan jag bli riktigt säker?
• Jag är dyslektiker. Finns det stöd att få om jag väljer att plugga på högskolan?
• Var är det bäst att plugga? Kan man lita på rankinglistor? Hur tar jag reda på om en ut-

bildning har bra kvalitet?

Jobb & karriärinspiration
• Från vilka utbildningar kommer ni att behöva anställa folk framöver?
• Har ni traineeprogram eller någon annan typ av bra startpunkt/språngbräda för nyanställda?
• Vilka karriärvägar finns det hos er? Hur kan man utvecklas?
• Vad gör ni för att vara attraktiva som arbetsgivare?
• Kan jag söka jobb hos er just nu?



Plugga i Sverige

Allmänt universitet och högskolor
• Varför ska man välja att plugga just hos er?
• Har ni samarbete med näringslivet?
• Hur är bostadssituationen hos er?
• Hur är studentlivet?

Allmänt andra eftergymnasiala utbildningar
• Är detta en yrkesutbildning, folkhögskoleutbildning eller privat utbildning? Vad innebär det?
• Berättigar den till CSN?
• Har ni kursavgifter eller andra avgifter?
• Hur är bostadssituationen hos er

Speciellt för viss utbildning
• Varför ska man läsa denna utbildning just hos er?
• Hur många lärarledda undervisningstimmar per vecka har utbildningen hos er?
• Hur stor andel disputerade lärare är det inom den här utbildningen?
• Vilka möjligheter finns det till att få delta i ett utbyte utomlands om man läser denna utbildning?
• Är det viktigt att man är speciellt bra i något för att klara den här utbildningen?
• Har ni många avhopp – om ja, varför?
• Hur ser det ut med stöd om man får svårigheter med studierna?
• Hur ser era kontakter med arbetslivet och kommande arbetsgivare ut? 
• Ingår det praktik i utbildningen? Hjälper ni till att ordna praktikplats?
• Har ni gjort uppföljningar som visar var era tidigare studenter fått jobb och hur snabbt?

Särskilda frågor till studenter
• Hur tänkte du när du valde den här utbildningen?
• Tycker du att studierna är svår?
• Om du fick börja om, skulle du då välja likadant igen?
• Hur var det att flytta till en helt ny plats där du inte kände någon?
• Är du engagerad i studentlivet?
• Hur får du pengarna att räcka?

Study Abroad
• What are the advantages with studying in XXX (land)?
• Why should I choose your university?
• What fees are there? Can you recommend any scholarships?
• Will I get CSN (Swedish study grants and loans)?
• How many Swedish students do you have?
• What if Corona is still on when the semester begins? Would I be doing distance studies to begin 

with?

Resa & jobba utomlands
• Hur kan ni hjälpa mig med att jobba utomlands?
• Kostar det något att få hjälp av er?
• Vad ingår i ert erbjudande? Bostad, visum, försäkringar? 
• Vilka slags jobb kan ni ordna?
• I vilka länder kan ni ordna jobb?
• Är det svårt att börja jobba utomlands efter gymnasiet?
• Vad är viktigt att tänka på innan en längre utlandsvistelse?
• Kommer jag att kunna göra något sånt här efter gymnasiet trots coronapandemin?


