
 

Möt en 
yrkesverksam

Låt elever möta yrkeslivet i 
klassrummet. 



Möt en  
yrkesverksam
FÖR BRANSCHREPRESENTANTER

Om materialet

Med hjälp av WorldSkills Swedens material “Möt en yrkesverksam” 

får olika branscher en möjlighet att möta elever i årskurs 7-9 som står inför 

valet till gymnasiet. Idag är det många unga som väljer högskoleförberedande 

program i tron att det är bättre eller ger fler valmöjligheter. Det är något vi vill 

ändra på. Vi vill att unga väljer utbildning efter talang och intresse. Det skulle 

innebära att fler väljer yrkesprogram på gymnasiet.

Med “Möt en yrkesverksam” får skolan en plan för att möta yrkeslivet  

i klassrummet. Lärare och studie- och yrkesvägledare använder modellen  

för att skapa digitala möten mellan elever och personer i arbetslivet.
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“Möt en yrkesverksam” sammanför tre parter; skolor, 

yrkesverksamma och branscher. I centrum för modellen står 

eleverna, unga personer som snart ska välja utbildning på 

gymnasiet.

Bakgrund

En del av skolans uppdrag är att lära elever om yrken och utbildningar och 

samtidigt bygga en grund för att varje elev gör ett klokt gymnasieval utifrån 

sina förutsättningar. Många unga väljer dessvärre en gymnasieutbildning som 

de inte fullföljer eller lämnar med godkända betyg. Därför är det viktigt att 

diskutera utbildningsval med ungdomar utifrån intresse och talang med mål 

att hitta en utbildning som känns rätt. Genom att välja något som man är 

intresserad av blir det lättare att hitta motivation och klara av sin utbildning. Att 

möta en yrkesverksam kan bidra till att unga lättare hittar rätt utbildningsväg.

Bryt normer

Trots att Sverige är ett av världens mest jämställda länder är det fortfarande 

kön som i hög grad styr skolelevers val av utbildning. Forskning visar att många 

unga fortfarande är styrda av normer i sina utbildnings- och yrkesval. Det 

är något som både branscherna och de yrkesverksamma kan vara med och 

förändra. Här får branschens representanter en möjlighet att berätta om hur 

de arbetar inkluderande och förhoppningsvis övertyga någon som annars inte 

skulle våga att söka sig till branschen.

För yrkesverksamma

För den yrkesverksamma blir mötet med eleverna ett tillfälle att berätta om 

sitt yrke och sin bransch. Den yrkesverksamma kan ge en bild av yrket och 

svara på elevernas frågor om jobbet och branschen. Genom att delta i mötet 

bidrar den yrkesverksamma också till att locka framtida medarbetare till sitt 

företag eller sin bransch.



En gemensam utmaning

Eleverna i grundskolan behöver stöd att göra väl underbyggda val till 

gymnasieskolan. En väl fungerande vägledning innebär färre studieavbrott, 

att fler lämnar gymnasieskolan med godkända betyg och på sikt en bättre 

arbetskraftsförsörjning.

Att låta elever träffa yrkesverksamma via digitala möten kan därvid bli 

ett viktigt och centralt inslag i skolans arbete. Här kan även branscherna 

ha en betydande roll genom att bidra till att skapa en öppenhet bland 

yrkesverksamma att möta elever. 

Tips 

Så här kan branscherna bearbeta både skolan och yrkesverksamma  

för att möta elever i årskurs 7-9:

• Informera om modellen “Möt en yrkesverksam” i era egna kanaler.

• Uppmuntra gärna lokala bransch-representanter att kontakta skolor och 

använda materialet “Möt en yrkesverksam”. Ni kan till exempel kontakta 

rektorer, mentorer/klassföreståndare eller studie- och yrkesvägledare.

• Fördela ett uppsökande arbete bland representanter och ambassadörer.

• Använd mallen: Berätta om “Möt en yrkesverksam”.



 

WorldSkills

WorldSkills Sweden är ett samarbete mellan Svenskt 

Näringsliv, LO och staten (genom Skolverket, Utbildnings-

departementet och Myndigheten för yrkeshögskolan).

WorldSkills Sweden har i uppdrag att arbeta med att höja 

attraktionskraft, status samt kvalitet för yrken och yrkes-

utbildningar. Det uppnås bland annat genom att anordna 

och driva yrkestävlingar som Yrkes-SM samt ansvara för det 

svenska Yrkeslandslagets deltagande i Yrkes-EM och Yrkes-

VM. Utöver detta ansvarar WorldSkills Sweden för flertalet 

projekt riktade mot olika målgrupper och med olika mål.


