
 

Möt en 
yrkesverksam
När elever får möta yrkeslivet i 

klassrummet. 



Om Möt en  
yrkesverksam

Med hjälp av WorldSkills Swedens 

material “Möt en yrkesverksam” 

får skolan en modell för att möta 

yrkeslivet i klassrummet. Modellen 

kan användas av lärare och studie- 

och yrkesvägledare för att skapa  

digitala möten mellan elever och  

personer i arbetslivet.

 

Möt en 
yrkesverksam

Låt elever möta yrkeslivet i 
klassrummet. 

Tillsammans med eleverna identifierar lärare tänkbara personer eller företag 

att kontakta för ett digitalt möte. Klassens arbete följs upp genom att ringa 

och bjuda in personer till ett digitalt möte för att prata om sitt yrke. Därefter 

förbereder sig eleverna genom att arbeta med uppgifter och skapa frågor  

inför möten med yrkesverksamma.

Initiativ till möten med elever kan också komma från företag, bransch

representanter eller enskilda yrkesverksamma som exempelvis börjar med  

att kontakta rektorer, klassföreståndare eller studie och yrkesvägledare.



Ett givande möte för alla parter

Läraren får goda möjligheter att

• integrera studie och yrkesvägledning i sin undervisning

• koppla undervisning till yrkesverksamhet

• bryta ner myter och motverka utbildnings och yrkesval baserat på kön

• introducera nya utbildnings och yrkesval för dina elever.

Den yrkesverksamma

För den yrkesverksamma är mötet ett bra tillfälle att berätta om sitt yrke och 

presentera sin bransch. Som expert är den yrkesverksamma bäst lämpad att  

svara på elevernas frågor om detaljer i jobbet. Genom att delta i mötet bidrar 

också den yrkesverksamma till att locka framtida medarbetare till sitt företag  

eller sin bransch.

Branschen

För branschen är mötet ett tillfälle att höja sin attraktionskraft och status samt 

skapa intresse för utbildningar som leder till ny arbetskraft.
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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 YrkesSM samt ansvara för det 

svenska Yrkeslandslagets deltagande i YrkesEM och Yrkes

VM. Utöver detta ansvarar WorldSkills Sweden för flertalet 

projekt riktade mot olika målgrupper och med olika mål.


