
 

Möt en 
yrkesverksam

Låt elever möta yrkeslivet i 
klassrummet.



Möt en  
yrkesverksam

FÖR YRKESVERKSAMMA

Välkommen till en nyfiken klass!
Kul att du vill träffa elever och berätta om ditt yrke. Genom att delta i 

mötet gör du en viktig insats både för din bransch och för skolan. En del 

av skolans uppdrag är nämligen att lära elever om yrken och utbildningar 

samt att utveckla förmågan att ta beslut baserat på information om sig själv, 

utbildningar och yrkesliv. 

Ge branschen ett ansikte

Genom att träffa elever kan du bli en viktig del i ungas bild av olika 

yrken och utbildningar. De elever du möter ska börja fundera på vilken 

gymnasieutbildning de ska välja. Vissa kanske till och med måste bestämma 

sig snart. Att välja yrke eller utbildning kan vara en svår uppgift om man inte 

vet vad man vill. En bra början är att eleverna upptäcker yrken inom olika 

branscher. Därför är ditt möte med eleverna betydelsefullt.

Tänk på att inkludera

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 nämligen 

att många unga fortfarande är styrda av normer i sina utbildnings- och 

yrkesval. Det är något som du kan vara med och förändra. 



Några saker att tänka på

• Testa innan så att tekniken fungerar.

• Visa gärna verktyg eller saker du använder i ditt jobb  

och undvik svåra branschord.

• Lyft fram de positiva sakerna med ditt yrke.

• Tänk på ditt språk och vad du säger - var en förebild.

Exempel på vad du kan berätta om

• Dina intressen (så eleverna kan identifiera sig med dig).

• Tidigare skolor och utbildningar.

• Hur du hamnade i ditt nuvarande jobb.

• Hur en dag på jobbet kan se ut. 

• Arbetsuppgifter. Visa gärna ett moment från ditt yrke.

• Vilka egenskaper som är viktiga i ditt jobb.

• Vad du tycker är roligast i jobbet.

Därför är mötet givande för båda parter samt branschen

För dig blir mötet ett tillfälle att berätta om ditt yrke och din bransch. Då 

kan du ge en bild av yrket och svara på elevernas frågor om ditt jobb och 

din bransch. Genom att delta i mötet bidrar du också till att locka framtida 

medarbetare till ditt företag eller din bransch.

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 sina elever.

För branschen blir mötet ett tillfälle att 

• höja sin attraktionskraft och status 

• skapa intresse för utbildningar som leder till ny arbetskraft.



 

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.


