Möt en
yrkesverksam
Låt dina elever möta yrkeslivet
i klassrummet.

Möt en
yrkesverksam
FÖR SKOLAN
Med hjälp av WorldSkills Swedens material
“Möt en yrkesverksam” får skolan en plan 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.
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Modellen kan
användas både i
helklass och i mindre
grupper.


Förbered inför
mötet


Genomför mötet
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Uppföljning och
reflektion

Så här går det till

Hitta yrkesverksamma att
kontakta
 20-40

min
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Kontakta en
yrkesverksam

Lärare & elever

•

Inled med att visa upp en bredd av yrken i bilder eller filmklipp.
Tänk på att synliggöra förebilder som vanligtvis inte associeras
med ett yrke, exempelvis män inom barnomsorg.

•

Gör en brainstorm i flera steg, först enskilt, sedan i små grupper och
därefter i hela klassen. Målet är att komma på tänkbara personer eller
företag att kontakta för ett digitalt möte.

•

Gå också igenom klassens nätverk. Kanske har någon av eleverna en
förälder eller annan närstående som ni kan träffa.

•

Sträva efter att få en bredd av yrken som har sitt ursprung i både
yrkesprogram och högskoleförberedande program. Utmana gärna till
annorlunda förslag utifrån kön, etnicitet och klasstillhörighet.

•

Skapa en lista på tavlan med klassens förslag.

Följ upp klassens arbete med att ringa till kontakter på listan ni har skapat
och bjud in personer till ett digitalt möte för att prata om sitt yrke. Berätta
om varför mötet är givande för båda parter och även branschen i stort. När
du får träff – kom överens med yrkespersonen om en dag och tid samt via
vilken app mötet ska ske.

Därför är mötet givande för båda parter samt branschen
För läraren
Du som lärare får goda möjligheter att
• integrera studie- och yrkesvägledning i din undervisning

•
•

koppla undervisning till yrkesverksamhet

•

introducera nya utbildnings- och yrkesval för dina elever

bryta ner myter och motverka utbildnings- och yrkesval baserat på kön,
socioekonomi eller andra faktorer som inte borde styra

För 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.
För branschrepresentanter
För branscher är mötet ett tillfälle att höja sin attraktionskraft och status
samt skapa intresse för utbildningar som leder till ny arbetskraft. 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.

Om mötet måste ställas in
Problem med tekniken kan uppstå och den person ni ska träffa kan få
förhinder. Därför erbjuder Worldskills Sweden ett alternativt förslag med
flera lektioner att välja bland. Dessa kan även användas som
fördjupningsmaterial.

Förslag på appar för digitala möten
Många kommunikationslösningar erbjuder gratis alternativ. Välj det som är
enklast för er och undersök i god tid före mötet. Bestäm er i första hand för
en teknik som ni redan använder och har tillgång till.

Google Hangouts
Google Hangouts är en kommunikations
plattform som inkluderar videosamtal. Fungerar
i såväl dator som mobil och surfplatta.

Zoom
Zoom erbjuder videotelefoni genom en
molnbaserad IT-plattform. Fungerar i såväl dator
som mobil och surfplatta.

Microsoft Teams
Microsoft Teams erbjuder onlinemöten med
samma upplevelse i såväl dator som mobil och
surfplatta.

Facetime (iOs)
Möjlighet till videomöte i Apple-plattformar.

Signal
Signal ger möjlighet till röst- och videosamtal i
mobil och surfplattor med en app.

Förbered inför
mötet
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Förbered inför
mötet

Yrkesverksam
 10

•
•

min



Lärare & yrkesverksam

Kontakta den yrkesverksamma igen och påminn om mötet.
Förse yrkespersonen med ett underlag från WorldSkills (som finns i denna
samling) om vad det innebär att möta elever och representera en yrkeskår.

Elever
 40-60

•
•

min



Lärare & elever

Berätta för eleverna vem ni ska träffa och när mötet ska ske.
Använd det tillhörande arbetsmaterialet för att förbereda er inför mötet.
Välj mellan följande spår:
- Samhällskunskap
- Svenska
- Valkompetens
- Myter

•

Låt eleverna arbeta i grupper och förbereda frågor.
Varje grupp tar fram tre frågor till mötet.

Mötet
 20

•

min



Lärare, elever & yrkesverksam

3

Börja med att eleverna berättar om
vad de har arbetat med inför mötet.


Genomför mötet

•

Den yrkesverksamma presenterar sig och
berättar om sitt yrke, utbildning och intressen.

•
•

Låt eleverna ställa frågor som de har förberett i sina grupper.
Låt eleverna anteckna intressanta saker som dyker upp.

Uppföljning
& reflektion
 20

min



Lärare & elever

4


Uppföljning och
reflektion

Nu är det dags att summera ett givande
möte och låta eleverna berätta om sina intryck.
Några frågor att komma igång med:
• Vad fungerade bra?

•
•
•
•

Vad fungerade mindre bra?
Fanns det något du ville veta men som inte kom fram under mötet?
Var det något du fick veta som var förvånande eller oväntat?
Avsluta med att låta eleverna bekräfta vad de har lärt sig under
mötet med hjälp av tre exempel.

Arbetsmaterial - Fyra spår
Med hjälp av spåren nedan och tillhörande elevmaterial förbereder sig eleverna inför mötet med den yrkesverksamma.
Varje spår är kopplat till antingen kurs- eller läroplaner.

Samhällskunskap

Svenska
Eleverna skapar en platsannons för
den yrkesverksammas yrke. Använd
digitala verktyg och avsluta med
presentationer.

Eleverna diskuterar frågor om
arbetsmiljö, utbildningsvägar och
yrkesval inför mötet.
KURSPLAN

Samhällsresurser &
fördelning

KURSPLAN

Myter kring
gymnasievalet

Valkompetens
Eleverna reflekterar kring viktiga
saker att tänka på inför utbildningsoch yrkesval och vad som påverkar
oss i valet.
LGR11

Skolans värdegrund &
uppdrag

Tala, lyssna och samtala

Eleverna diskuterar hur fördomar
och myter kan påverka oss i våra
utbildningsval.
LGR11

Skolans värdegrund &
uppdrag

ARBETSMATERIAL

Fyra hörn
 40-60

min





Lärare & elever

LÄRARINSTRUKTION

Samhällskunskap

Låt eleverna ta ställning genom att gå till olika
hörn i rummet som representerar olika svar:
• Håller med

•
•
•

Håller inte med
Vet inte
Egen åsikt.

Genomförande
1. Märk upp hörnen tydligt och förklara övningen för eleverna.
2. Läs upp ett påstående för eleverna (se nästa sida).
3. Låt eleverna välja hörn.
4. Låt eleverna i sina respektive hörn diskutera med varandra om
varför de valde som de gjorde. Om någon står själv bör du ställa
dig med den personen.
5. Låt några elever från varje hörn förklara varför de valde just det hörnet.
6. Därefter får deltagarna möjlighet att byta hörn.
7. Gå vidare till nästa påstående.
Statement
Nu får varje elev ska sätta ord på sina egna funderingar inför utbildnings- och
yrkesval. Låt eleverna individuellt skriva en kortare text om gymnasievalet med
hjälp av några av de påståenden ni har jobbat med.

PÅSTÅENDEN 4 HÖRN - SAMHÄLLSKUNSKAP
Ta ställning till

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Det är viktigare att ha en hög lön än att ha ett roligt jobb.
För mig är det viktigt med mycket frihet och fritid.
Jag tror jag kommer jobba med samma sak hela livet.
Jag vill gärna starta eget. Mitt företag = mina regler.
Jag vill ha ett jobb med mycket resor, då utvecklas man.
Aldrig ett stillasittande jobb, då går kroppen sönder.
Jag tror att vissa grupper missgynnas på många arbetsplatser.
Det är viktigt att välja ett gymnasieprogram som man tycker är roligt.
Jag vill jobba med något meningsfullt som gör världen bättre.


LÄRARINSTRUKTION

Svenska

ARBETSMATERIAL

En platsannons
 40-60

min



Lärare & elever

Förberedelse

•
•

Skriv ut elevinstruktionerna (se nästa sida).
Hitta exempel på platsannonser. Försök hitta en blandning.
av annonser som representerar olika typer av yrken.

Genomförande
1. Inled lektionen med att visa några exempel på platsannonser.
2. Dela in eleverna i blandade grupper.
3. Fördela elevinstruktioner till varje grupp.
4. Eleverna undersöker yrket och kompetenskraven och skapar
tillsammans med sin grupp en platsannons.
5. Eleverna gör en digital presentation av sina annonser.

I den här uppgiften får ni arbeta
i grupper och skapa en platsannons
för det yrke som personen ni ska
träffa arbetar inom.



Vad är en platsannons?

ELEVINSTRUKTION

En platsannons

En platsannons är en annons för ett ledigt arbete som
arbetsgivare använder för att rekrytera nya medarbetare.

Gör så här
1. Ta reda på fakta om yrket genom att göra en snabb undersökning på nätet.
2. Gör en kortfattad beskrivning av yrket ni ska annonsera för.
3. Hitta tre till fem argument till varför det är ett bra yrke.
4. Skriv en lockande platsannons.
5. Avsluta uppgiften med att skapa en digital presentation av er annons och
presentera för varandra.

Några tips:

•

Marknadsför inte bara yrket, ni har även en möjlighet att marknadsföra
hela branschen.

•

Fundera på målgruppen och tänk på vad som skulle göra att
just de vill läsa er annons.

•

Skriv en inkluderande annons som uppmuntrar personer från
underrepresenterade grupper att söka jobbet.

•
•
•

Tänk ut några viktiga kompetenser för att lyckas i jobbet.
Se till att er text är tydlig och genomtänkt med ett korrekt språk.
Hitta på en rolig och lockande rubrik.

Ditt val


ELEVINSTRUKTION

I den här övningen får du reklektera kring
vad som påverkar dig i gymnasievalet.

Valkompetens

1. Frågor om dig själv

•
•
•

Vad tycker du bäst om att göra på fritiden?

•

Finns det saker som du tycker är roliga som du skulle vilja arbeta
med i framtiden?
		
				
Ge exempel: 

Vad tycker du bäst om i skolan?
Finns det något du kan förbättra hos dig själv?
(till exempel göra mer läxor, ställa fler frågor, delta mer på idrotten).

2. Vad påverkar dig mest? 
Rangordna alternativen nedan efter vad som påverkar dig mest i valet till gymnasiet.
D
 ina intressen.

Dina kompisar.

D
 ina talanger.

Dina föräldrar, vårdnadshavare
eller andra närstående.

V
 ad du tycker är roligt.
D
 ina betyg.

 ndra faktorer som lön, förmåner
A
eller hur enkelt det är att få jobb.

3. Uppgift

•

Undersök, vilka är de tolv yrkesprogrammen och sex högskoleförberedande
programmen som finns på gymnasiet?

•
•

Hitta tre inriktningar inom gymnasieprogrammen som du är intresserad av.
Avsluta med att prioritera dina tre val och skriv en motivering till varje val
varför de är intressanta för dig.

ARBETSMATERIAL

Sant/Falskt
 40-60

min





Lärare & elever

LÄRARINSTRUKTION

Myter kring
gymnasievalet

I den här övningen får ni diskutera några
vanliga myter som finns kring gymnasievalet.

Genomförande
1. Läs upp ett påstående (se nästa sida) i taget för eleverna och låt dem svara
om de tror att det stämmer eller ej. Övningen går även att göra icke-verbal
genom att eleverna får en grön och en röd lapp som de ska hålla upp
beroende på om de tror den är sann (grön) eller falsk (röd).
2. Resonera med eleverna kring varje myt.
Exempelvis:
- Varför tror folk att det är så?
- Finns det risk att unga gör utbildningsval på fel grunder?
- Hur kan man göra för att unga ska göra självständiga
val till gymnasiet?
3. Avsluta arbetet med att eleverna även förbereder frågor kopplat
till fördomar kring kön och etnicitet så att den yrkesverksamma
också får reflektera och svara på dessa.

“Gymnasievalet avgör hela din framtid”
Svar
Nej, det är bara ett val av grundutbildning.
Efter din gymnasieutbildning kan du välja
att jobba eller studera vidare.



LÄRARINSTRUKTION

Myter kring
gymnasievalet

Förklaring
Många tänker att gymnasievalet avgör vad
man ska göra resten av livet. Men så är det inte.
Gymnasievalet är ett val av grundutbildning som
du sedan kan bygga vidare på. Det går också att byta
gymnasieutbildning om det känns fel, även om det kan vara lite krångligt.

”Det är viktigt att hitta en skola där man passar in”
Svar
Nej, det viktiga är att göra ett val baserat på intresse och talang samt att det
kan leda till ett jobb som du tycker är roligt.
Förklaring
Många väljer ett program som passar traditioner och förväntningar bland vänner,
familj och i samhället i stort. Detta riskerar exempelvis att göra att man som tjej
kan tveka inför att välja ett program där det traditionellt går flest killar och tvärtom.
Det som märks extra tydligt, är att många elever som egentligen är sugna på
ett yrkesprogram, istället väljer ett högskoleförberedande program. Det är synd
eftersom dessa elever kan gå miste om att jobba med något de verkligen gillar.

”Efter gymnasiet är det svårt att få jobb”
Svar
Nej, efter ett yrkesprogram är det många som får jobb. 86 procent av de som
tar en examen från en yrkesutbildning har ett jobb eller ett eget företag inom
sex månader.
Förklaring
Under de närmaste åren kommer det att vara fortsatt stor efterfrågan på
arbetskraft inom nästan samtliga av yrkesprogrammens inriktningar.

“Välj ett teoretiskt program så håller
du alla dörrar öppna”
Svar
Valfriheten är minst lika stor med ett
yrkesprogram.



Förklaring
De högskoleförberedande programmen
leder i första hand till vidare studier på högskolan
– förutsatt att man har rätt behörighet och tillräckligt
bra betyg för att komma in på utbildningarna.

LÄRARINSTRUKTION

Myter kring
gymnasievalet

Yrkesprogrammen leder direkt till en massa intressanta yrken både i Sverige
och andra länder. Om du väljer vissa kurser på ditt yrkesprogram, får du också
en grundläggande högskolebehörighet.
Med yrkesprogrammen är alltså dörrarna öppna till både jobb och högskola.
Vill du sedan byta spår, plugga vidare på yrkeshögskolan eller på andra sätt
vidareutbilda dig, är det möjligt att göra det.

”På ett yrkesprogram får du ingen högskolebehörighet”
Svar
Jo, alla kan få högskolebehörighet, även på yrkesprogram.
Förklaring
Vilket yrkesprogram du än väljer har du alltid rätt att inom ramen för
programmets 2 500 poäng läsa de kurser som gör att du får grundläggande
behörighet till högskolan.
Om du dessutom vill ha det som kallas särskild behörighet till högskolan,
vilket krävs för utbildningar som till exempel landskapsarkitekt eller
ingenjör, så har du alltid rätt att läsa in de kurserna på komvux.

Myterna är hämtade från skolverkets material för studie- och yrkesvägledare på Skolverket.

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 YrkesVM. Utöver detta ansvarar WorldSkills Sweden för flertalet
projekt riktade mot olika målgrupper och med olika mål.

