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FRAMTIDSFOKUS 
YRKESUTBILDNING

FILM
TID: 5 minuter inklusive uppföljande frågor

Titta på filmen Mitt yrke: visual merchandiser 
(1:48).

Vendela Lundin Pikner hittade sitt drömyrke 
efter studenten, när hon hittade en yrkes
utbildning för att bli visual merchandiser. Här får 
ni följa hennes väg till en yrkesutbildning.

 
TALANGTEST
TID: 15 minuter inklusive uppföljande frågor

Låt dina elever göra talangtestet. Genom 
att klicka och svara på några enkla frågor kan 
eleverna få nya tankar och idéer inför gymnasie
valet.

LEKTION
TID: 4060 minuter.

Spåret avslutas med en lektion där eleverna får 
prata om olika yrkens roll i samhället. I lektionen 
får eleverna fundera kring betydelsen av olika 
yrken i samhället och lära sig mer om vissa av 
dessa yrken. Länk till lektionen Olika yrkens 
roll i samhället.

 
VIRTUELLA STUDIEBESÖK
TID: 5 minuter inklusive uppföljande frågor

Här kan ni göra ett virtuellt besök. Bästa upp
levelsen får ni med VR-glasögon. Se filmen 
Butikssäljare (1:56). Ni hittar även filmen på 
Youtube.

OM FRAMTIDSFOKUS YRKESUTBILDNING
Framtidsfokus yrkesutbildning är ett initiativ från WorldSkills Sweden och syftar till att inspirera elever 
i sina tankar om framtiden gällande studie och yrkesval. WorldSkills Sweden vill också underlätta för 
grundskolan att arbeta med arbetsmarknadskunskap, särskilt med fokus på att skapa mer kunskap 
kring yrkesutbildningar inför gymnasievalet. WorldSkills Sweden erbjuder ett stort utbud av material 
som kan användas för att skapa meningsfulla aktiviteter inför elevernas gymnasieval. Det här spåret 
hjälper dig att välja en kombination av dessa aktiviteter.

Det finns mycket material att välja bland och för att underlätta har vi satt ihop tre olika spår som gör 
det enkelt att komma igång. Se spåren som en enklare planering.

Utöver de yrken som exemplifieras i planeringsförslaget finner du via WorldSkills Sweden en stor 
mängd andra praktiska yrken som nås via yrkesutbildningar. Du kan själv anpassa övningarna och 
fokusera på yrken som passar bäst för dina elever och er situation.

https://www.youtube.com/watch?v=gsMRw78fpYI
https://www.google.com/url?q=https://dintalang.se/test/&sa=D&source=editors&ust=1622065321884000&usg=AOvVaw2kqw5rBKlCI8loQr-jJ_0F
https://gratisiskolan.se/olika-yrkens-roll-i-samhallet.html
https://gratisiskolan.se/olika-yrkens-roll-i-samhallet.html
https://www.worldskills.se/skola/virtuella-arbetsplatsbesok/
https://www.youtube.com/watch?v=vRtcmqMfloM

