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AKTIVITETER & TIPS FÖR SACO
STUDENTMÄSSOR & STUDIEVAL
En handledning för studie- och yrkesvägledare
och lärare med färdiga elevinstruktioner.
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GUIDE | WEBB | APP
Några av aktiviteterna i guiden gör eleverna direkt på elevsidor i guiden, dessa kan du förbereda
och skriva ut till eleverna. Andra aktiviteter, exempelvis testerna, görs på webben eller i
appen. Appen Saco Studentmässa innehåller allt man behöver veta inför och under mäss
besöket och har många praktiska funktioner som underlättar. Några aktiviteter i guiden
handlar om att komma igång med appen. Om man inte kan använda appen går det bra att
planera på Planera mässbesöket på Sacos hemsida, se länk ovan.

OM INTEGRERAD STUDIE- & YRKESVÄGLEDNING
Studie- och yrkesvägledningen är hela skolans ansvar och ska vara en del av undervisningen.
Med hjälp av tips och aktiviteter i den här handledningen får eleverna upptäcka olika valmöjligheter
och ta ställning till framtida utbildning och yrke. Alla vinner när elever gör väl underbyggda val.

KOPPLING TILL LÄROPLAN FÖR GYMNASIET
2.4 UTBILDNINGSVAL - ARBETE OCH SAMHÄLLSLIV
Gymnasieskolan ska nära samverka med de obligatoriska skolformerna, arbetslivet, universiteten och högskolorna samt med samhället i övrigt. Detta krävs för att eleverna ska få en
utbildning av hög kvalitet och få underlag för val av kurser inom utbildningen och för vidare
studier eller yrkesverksamhet.

RIKTLINJER
Personalen ska, efter en av rektorn gjord arbetsfördelning,
• Bidra med underlag för elevernas val av utbildning och yrke,
• Informera och vägleda eleverna inför deras val av kurser, fortsatt utbildning och yrkesverksamhet och motverka sådana begränsningar i valet som grundar sig på föreställningar om
kön och på social eller kulturell bakgrund,
• Utveckla kontakter med universitet och högskolor samt med handledare och andra inom
arbetslivet som kan bidra till att målen för utbildningen nås.
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Aktivitet

Utskriftvänligt

Tidsåtgång

AKTIVITETER & TIPS
FÖRE BESÖK PÅ SACO STUDENMÄSSA

30 min

1. VEM ÄR DU?
Vad och vart vill du och vad har du talang för? Med det lägger du grunden för ditt studieval.
Prata även med vänner och lärare. De kanske ser egenskaper hos dig som du inte har tänkt på?

VILKA ÄR DINA INTRESSEN?
Vad tycker du är roligt? Både i skolan och annars.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

VILKA ÄR DINA FÄRDIGHETER?
Vad är du bra på? Både i skolan och annars.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

VILKA VÄRDERINGAR HAR DU?
Vad tycker du är viktigt i livet? Hur behöver du vara för att må bra?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

HUR ÖNSKAR DU ATT DIN FRAMTID SKA SE UT?
Hur skulle du vilja att ditt liv ser ut om 10, 20, 30 år?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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30 min

2. TESTER
Gör våra test på saco.se/tester och lär lite mer om dig själv. Med Sacos personlighetstest får du förslag på yrken och utbildningar som skulle kunna passa dig.
Testerna ger dig idéer att jobba vidare med. Ta inte resultaten som en absolut
sanning, utan som ett förslag på sådant som skulle kunna vara värt att läsa mer om.

30 min

3. YRKEN A-Ö: UPPGIFT
Gå till saco.se/yrken och läs mer om yrken A-Ö.
Här finns fler än 150 högskoleyrken beskrivna. Du kan läsa vad man jobbar
med, hur man utbildar sig samt vad man tjänar och hur arbetsmarknaden ser ut.
Bläddra i listan och välj ut ett yrke som passar med dina intressen. Utgå gärna
från förslagen du fick i testerna.
• Vad arbetar man med i yrket?
• Ge exempel på viktiga delar i jobbet.
• Vad behöver man för egenskaper eller förmågor i jobbet?
• Hur utbildar man sig? Hur lång är utbildningen och vilka förkunskaper krävs för att
söka till utbildningen? Tips! Googla på Behörighetsvisaren, den finns hos Skolverket.
• Skulle det här vara ett bra jobb för dig? Förklara. Om du inte hittar svaren på
just dessa frågor kan du ta reda på andra intressanta saker som exempelvis
arbetsmarknad och lön.

30 min

4. JÄMFÖR LÖNER
Lönen är inte allt, men den är en viktig del att ta ställning till när man gör sitt studieval. I den här uppgiften får du jämföra månadslöner, livslöner och möjligheter
att öka din lön under yrkeslivet för olika utbildningar.
Gå till saco.se/jamforloner för att jämföra löner.

BÖRJA MED ATT JÄMFÖRA FÖLJANDE UTBILDNINGAR:
• Biblioteks och informationsvetenskaplig högskoleutbildning och Juridisk högskoleutbildning.
• Tandläkarutbildning och Förskollärarutbildning.
Avsluta uppgiften med att undersöka lönen för en utbildning som du är intresserad av.
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40 min

5. VAR FINNS JOBBEN OM FEM ÅR?
I den här uppgiften får du arbeta med prognoser för hur arbetsmarknaden för ett
antal akademikeryrken kommer att se ut på fem års sikt. Informationen kan vara
ett bra underlag och underlätta för dig som ska välja högskoleutbildning. Yrkesprognoserna utgår från lägena ”liten konkurrens”, ”balans” och ”stor
konkurrens” om jobben. Gå in på saco.se/framtid och läs mer.

UNDERSÖK PROGNOSEN FÖR TVÅ AV FÖLJANDE YRKEN
• Ämneslärare i årskurs 7-9 och gymnasieskolan
• Kiropraktor
• Civilingenjör

Avsluta med att undersöka prognosen för yrken som du är intresserad av. Fundera – vad
innebär det att det är liten konkurrens om jobben för ett yrke? Är det alltid bra? Om inte,
var-för? Vad kan det bero på?

PRAKTISKA FÖRBEREDELSER
20 min

6. KOM IGÅNG MED SACO-APPEN
För att aktivera din biljett till Saco studentmässa behöver du ladda ner appen Saco studentmässa och skapa ett konto. I appen finns då din biljett för att komma in på mässan.

STEG 1
1. Ladda ner appen Saco Studentmässa och skapa ett konto kopplat till din skola och klass.
2. Du som inte kan använda appen ber att få en webblänk för registrering av din SYV.
3. När du har registrerat dig får du ett bekräftelsemejl med fortsatta instruktioner samt en
QR-kod som funkar som biljett om du inte kan använda appen.
4. Logga sedan in med e-postadressen och lösenordet du registrerade tidigare.
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STEG 2
Uppgift att lösa i appen: Ta fram din biljett.
1. Ladda ner appen, skapa konto och logga in. Du kommer då direkt till appens startsida.
2. Klicka på menyvalet ”Min biljett” så kommer du till din biljett.
3. Den förbetalda biljetten är rosa, det betyder att din skola
redan har betalat biljetten. Biljetten slår automatiskt om till turkost när du närmar dig kassorna
och du är incheckad. Följ turkos skyltning och visa din incheckade biljett när du går in i
mässhallen. Om biljetten inte slår om går du in vid rosa skyltning och scannar QR-koden vid
ingången till mässhallen och blir på så vis incheckad.
4. Du som inte använder biljetten i appen följer också rosa skyltning och scannar QR-koden i
din mejlbekräftelse (i mobilen eller på papper) för att bli incheckad.
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20 min

7. UPPGIFT I APPEN: MATCHA INTRESSEN
I Saco-appen finns en matchningsfunktion som listar
utställ-are, seminarier och utbildningsprogram som
matchar dina intressen. Du kan spara dina favoriter under
Mina utställare och Mina seminairer.
1. Gå till appens startsida.
2. Välj Matcha intressen.
3. Spara dina träffar som favoriter genom att klicka på +
upp i det högra hörnet. Här kan du spara utställare och
seminarier genom att välja ”Lägg till mina utställare” eller
”Lägg till mina seminarier”.
4. Såhär hittar du utställarna på mässkartan: klicka på
monternumret så visas vart på mässkartan det är.

20 min

8. UPPGIFT I APPEN: UTSTÄLLARLISTA
1. Gå till menyn i appen.
2. Välj Utställare.
3. Bläddra bland utställare och hitta tre utställare som du
vill träffa under besöket på mässan.
4. Klicka på + upp i det högra hörnet. Här kan du spara
utställare genom att välja ”Lägg till mina utställare”.
5. Såhär hittar du utställarna på mässkartan: klicka på
monternumret så visas var på mässkartan det är.
6. Om du ska använda webbsidan istället för
appen: saco.se/utstallarlista/malmo
Utgå från utställarlistan, se QR-kod. Den är
sorterad i bokstavsordning och du klickar
på utställarna för att läsa om dem.
Om du vill söka efter intresse använder du
fliken Sök på utbildning.
Utställarlistan är inte kopplad till din profil, så du kan
inte spara dina val. Däremot kan du mejla ”din besökarlista” till dig själv och ta med till mässan.
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20 min

9. UPPGIFT I APPEN: SEMINARIEPROGRAM
1. Gå till menyn i appen.
2. Välj seminarier.
3. Bläddra bland seminarier och hitta tre seminarier att gå på under besöket på mässan.
Seminarierna går inte att boka, detta är bara för din egen planering.
4. Klicka på + uppe i det högra hörnet. Här kan du spara seminarierna genom att välja Mina
seminarier. Här kan du också välja att lägga seminariet i din kalender så att du inte missar det.
5. Såhär hittar du seminariesalen på mässkartan: klicka på salsnumret så visas var på
mässkartan det är.
6. Om du ska använda webbsidan istället för appen, använd då gärna vårt färgkodade seminarieprogram. Där kan du filtrera seminarierna efter olika intresseområden (finns från 1 november)
Sen kan du ladda ner pdf:en med seminarieprogrammet och skriva ut för att markera vad
som intresserar dig och ta med till mässan.
7. Hitta på mässan
När du har kommit in i mässhallen finns det tryckta mässguider med utställarlista och
seminarie-program där du kan se vad utställarna och seminariesalarna finnas på kartan.

10. FÖRSLAG PÅ FRÅGOR TILL UTSTÄLLARE
Gå igenom förslagen på frågor att ställa till utställarna och fundera på vilka som
passar för dig att använda. Utgå ifrån utställarna du har valt ut.
Länk till frågorna i Word, saco.se/fragautstallare/malmo eller se QR-kod.

TIPS!
Se till att ha frågorna du vill ställa tillgängliga i mobilen eller på papper när du åker till mässan.
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UNDER BESÖKET PÅ SACO STUDENMÄSSA
TIPS!
Utgå ifrån Mina utställare och Mina seminarier, de finns
på din profil. Lägg till kommentarer när du har pratat med
en utställare eller gått på ett seminarium. Allt hamnar på
Min sida som finns i menyn, se den nedre bilden, du
kommer dit genom att swipa höger eller klicka på
hamburgermenyn. Uppdatera sidan med dina senast
ändringar genom att klicka på Uppdatera i startmenyn. Du
behöver egentligen inte använda Min sida under mäss
besöket, du har ju din planering på din profil. Men efter
mässbesöket kan du mejla innehållet på Min sida till dig
själv för det fortsatta studievalet.
Använd kommentarsfunktionen! Kommentarerna hamnar
också på min sida och ett jättebra minnesstöd efter mässan.

TIPS!
Utgå från din planering i din profil och se till att ha
frågorna tillgängliga i mobilen eller på papper när är på
mässan med Mina utställare och Mina seminarier.

TIPS!
Gör gärna vår quiztävling som du hittar på menysidan. Det
är ett bra sätt att lära känna utställarna och så kan du vinna
biocheckar!

TIPS!
Tools för studievalet på menysidan innehåller olika
verktyg som hjälper dig i studievalet: tester som visar vad
du passar som, Jämföra löner och Var finns jobben?.

TIPS!
Se filmen om Saco Studentmässa, saco.se/planera/malmo
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EFTER BESÖKET PÅ SACO STUDENMÄSSA
TIPS!
När du har varit på mässan är det en bra idé att gå igenom innehållet
från Min sida och se över vad du tyckte om. Saco raderar dina uppgifter
30 december, se därför till att mejla innehållet från Min sida till dig
själv innan det.

TIPS!
Missade du något seminarium eller vill du se något igen? Vi filmar
de flesta seminarierna och lägger ut dem på Saco
Studentmässors youtubekanal efter jullovet, youtube.com/
sacomassor

40 min

11. FEM GODA RÅD FRÅN SACO
Några viktiga saker att tänka på när du väljer utbildning.

1. LÅSER MITT VAL AV UTBILDNING UPP MIG FÖR RESTEN AV LIVET?
Ditt utbildningsval behöver inte alls låsa dig till ett yrke. Vissa yrkesexamina leder tydligt
fram till ett specifikt yrke. Några sådana exempel är läkare, psykolog, dietist och tandläkare.
Men andra utbildningar kan leda till många olika slags yrken. Exempelvis, personer med
socionomexamen kan arbeta som socialsekreterare och kuratorer, behandlingsassistenter,
vård- och omsorgspersonal samt drift- och verksamhetschefer. Många människors karriärer
präglas av förändring och utveckling i riktningar de inte hade trott från början. Så var inte
rädd för att bli låst, det finns alltid utrymme för förändring!

2. ÄR DET VÄRT ATT PLUGGA VIDARE?
Du som pluggar har en ljus framtid framför dig. De som skaffar sig en ordentlig utbildning
har mycket större chans till arbete än de som inte gör klart gymnasiet. Med högre utbildning blir chansen ännu större. Dessutom är chansen att få en rolig och utvecklande karriär
större om du fortsätter att utbilda dig efter gymnasiet.

3. LÖNEUTVECKLINGEN VIKTIGARE ÄN INGÅNGSLÖN.
Bilden visar skillnaden mellan den lägsta och högsta lönen för två olika yrkesgrupper. Fysioterapeutens lönespridning visar att lönen kan variera mellan 22 000 kr/mån och 31 700 kr/mån.
För juristen kan lönen variera mellan 24 500 kr/mån och 45 000 kr/mån. Det betyder att det
finns en möjlighet att höja sin lön så mycket under en livstid för juristen, medan det för
sjukgymnasten är helt omöjligt. Det är alltså inte bara ingångslönen som är intressant, utan
vilken möjlig utveckling som finns.
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UTVECKLING MÅNADSLÖN
20.000:-

30.000:-

FYSIOTERAPEUT
22.000 kr - 31.700 kr

40.000:-

50.000:-

60.000:-

70.000:

JURIST

24.500 kr - 69.600 kr

4. VAD PÅVERKAR LÖN OCH JOBBCHANSERNA?
• Vilken utbildning du väljer påverkar lönen allra mest. Vissa yrkesgrupper tjänar helt enkelt
mycket mer än andra.
• Börja plugga direkt efter gymnasiet. Ur ett långsiktigt ekonomiskt perspektiv är det bäst att
börja plugga direkt efter gymnasiet.
• Att jobba extra när du pluggar kan ge en bra extrainkomst, men om det gör att studietiden
blir längre, så kan det kosta mer än du tjänar på det.
• Undersökningar visar att arbetsgivare inte alltid värderar erfarenheterna av att plugga
utomlands så högt.
• Börja söka jobb i tid. Om du blir arbetslös – även en kortare tid – i samband med examen
kan det göra att du får lägre lön och svårare att få jobb långt senare i karriären.
• Löneutvecklingen viktigare än ingångslön.
Bilden visar skillnaden mellan den lägsta och högsta lönen för två olika yrkesgrupper.
Fysioterapeutens lönespridning visar att lönen kan variera mellan 22 000 kr/mån och 31
700 kr/mån. För juristen kan lönen variera m

5. UTBILDNINGSKVALITET
Kvalitet och innehåll varierar stort på olika utbildningar vid olika lärosäten. Tänk igenom vad
som är viktigt för just dig. Vad behöver du för att kunna fokusera på studierna? Studiemiljö,
möjlighet att hitta bostad, socialt liv och dina kurskamraters studieambitioner kan ha betydelse
för din trivsel och därmed sannolikt också dina studieresultat.
Detta tycker Saco säger mycket om utbildningens kvalitet:
• Hur många lärarledda timmar per vecka har utbildningen?
• Andelen lärare som har forskarutbildning bör vara minst 50%
• Hur är samarbetet med näringslivet Antagningspoängen säger den om hur populär
utbildningen är.

REFLEKTERA
Vilka råd tycker du är viktigast att tänka på inför ditt studieval?
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40 min

12. PLUS OCH MINUSLISTAN
I den här aktiviteten får du sammanställa det som är viktigt för dig inför studievalet. Gör en lista
med plus och minus. Listan är också väldigt bra att ta med till ett samtal med din studievägledare.
Några exempel på sådant du kan sätta plus eller minus på:

PLUS
Lön
Karriärmöjligheter
Framtidsutsikter
Arbetsuppgifter
Arbetstider
Status
Resor i jobbet
Utlandsarbete
Utbildningens
längd
Kostnader
Antagningskrav
Studieort
Bostadssituation

MINUS

KOMMENTAR
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40 min

13. ÖKA DINA CHANSER ATT KOMMA IN
Det finns flera sätt att öka dina chanser att komma in på din drömutbildning, du kan bland
att göra det genom att:
• Komplettera betyg
• Göra högskoleprovet
• Skaffa bättre studieteknik
• Skaffa hjälp att klara studierna.
För vissa utbildningar finns det alternativ antagning (intervjuer eller prov). Ett sådant exempel
är arkitektprovet.

UPPGIFT
Utgå från dig själv och fundera på de tre bästa sätten för dig att öka dina chanser att komma
in. Börja med att läsa igenom tipsen på ”Öka dina chanser att komma in på din drömutbildning”,
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