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JOBBCIRKUS!
Jobbcirkus är en turnerande utställning som framförallt vänder
sig till åk 7-9 men som med fördel även kan användas av andra
grupper t ex IM-program, gymnasiet och vuxenutbildningar.
På ett lustfyllt och överraskande sätt vill Jobbcirkus hjälpa
besökaren att göra mer medvetna val inför framtiden.
Lärarhandledningen är framtagen för att inspirera och motivera
till för- och efterarbete i anslutning till ett besök i utställningen.
Vi hoppas också att handledningen kan hjälpa till med,
att få syn på hur en kan jobba med studie- och
yrkesvägledningsfrågor kopplat till olika ämnen i skolan
t ex matematik, bild, språk och SO.
Detta för att tydliggöra betydelsen av ett långsiktigt och
ständigt pågående arbete med dessa viktiga frågor.
Studie- och yrkesvägledningsfrågorna är hela skolans ansvar.
Hoppas du får glädje både av denna handledning
och av besöket i utställningen!
Vänligen
Christine Mars
Museipedagog
Arbetets museum
christine.mars@arbetetsmuseum.se
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BAKGRUND

JOBBCIRKUS
Det finns många arbetstillfällen idag
bland annat inom teknik- och industribranscherna, men trots att det finns en
stor efterfrågan på arbetskraft är det få
ungdomar som söker sig dit.

Utställningen produceras av Region
Östergötland, Teknikföretagen, Unionen,
IF Metall, Länsstyrelsen, Svenskt Näringsliv,
LO, Skolverket, Industrikompetens och
Arbetets museum.

Detta glapp mellan arbetsmarknadens
behov av arbetskraft och den arbetskraft
som finns tillgänglig kallar vi mis-match.

Utställningen producerades första gången
2013 och visades på Arbetets museum 20132014. Intresset var då stort och vi hade 172
besökande skolgrupper från hela regionen.

Syftet med utställningen är att skapa ett
verktyg för att kunna arbeta mer med
dessa frågor, att hjälpa ungdomar att göra
mer medvetna och hållbara val både för
sig själva och för samhället.

Nu producerar vi Jobbcirkus på nytt
och denna gång blir den en vandringsutställning och kommer att turnera till olika
platser runt om i Sverige.

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING I SKOLAN
I skolans styrdokument betonas att frågor
som berör elevers framtida studie- och
yrkesval är hela skolans ansvar, inte bara
studie- och yrkesvägledarens.

undervisningen. Satsningen har förlängts och
sträcker sig nu till 2018. I sitt arbete vänder
de sig både till skolledare, lärare och studieoch yrkesvägledare.

Skolverket har dessa frågor som ett av
sina prioriterade områden just nu. Målet
är att hitta sätt för att väva in studieoch yrkesvägledningsfrågorna mer i

En av anledningarna till att frågan är så viktig
är bl a att det innebär stora kostnader när
elever inte fullföljer sina utbildningar.

jobbcirkus
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UTSTÄLLNINGEN

BESÖKET
Under ett besök i utställningen Jobbcirkus är eleverna aktiva på olika sätt. De kommer
att göra aktiviteter samt reflektera och diskutera utifrån dem. Det är konkreta och enkla
aktiviteter vi gör där syftet är att underlätta förståelsen för hur en själv fungerar samt hur en
kan tänka och resonera kring olika frågor som rör studie- och yrkesval.

UTSTÄLLNINGENS OLIKA DELAR
Mismatchen

Livsryggsäcken

Den här delen bygger på statistik som utgår från
vilka utbildningsval ungdomar gör idag och hur
arbetsmarknaden ser ut. Utifrån det reflekterar
vi kring vad olika val kan innebära och vilka
konsekvenser de kan få.

Den här delen handlar om att synliggöra
olika aspekter som påverkar ungdomarnas val
men som de kanske inte alltid tänker på. Med
hjälp av mentometerknappar får ungdomarna
svara på olika frågor som vi sedan diskuterar
vidare utifrån. Vem gör valet? Vad är
det som påverkar det? Kön? Familj?
Etnicitet? Vilka bilder och föreställningar har vi om olika yrken?

Yrkeshjulet

Det finns ca 8 600 olika yrken i Sverige.
Hur många av dem känner vi till? Den här delen
utgår från en aktivitet som syftar till att få en
inblick i yrken en kanske inte visste fanns och att
tillsammans reflektera utifrån dem. Eleverna gör
sina insatser utifrån vilka egenskaper de tycker
stämmer bäst in på dem själva och därefter
tilldelas de alla ett yrke.
Ett yrke som de först inte vet
vilket det är utan som de i
mindre grupper, med hjälp av
bilder och beskrivningar av arbetsuppgifter, får försöka lista ut.

Val och möjligheter
Den första delen i utställningen
utgår från eleverna själva. Här får
de göra val på olika sätt; välja väg
in i utställningen, välja egenskaper
som passar in på dem mm. De får
reflektera över vad dessa val kan
innebära och hur de kan använda
sig av den kunskapen. Här kopplar vi också
ihop egenskaper och yrken och reflekterar
utifrån det. De får prova på att gå på lina!
Hur gör du för att ta dig över? Vad behövs
för att du ska klara nå ditt mål?

Spegelrummet
I den avslutande delen av
utställningen finns utrymme för
reflektion kopplat till det en har
varit med om. Ungdomarna får
också möjlighet att ta del av några
gymnasieungdomars berättelser
kring hur de har tänkt med några
val de har gjort.

jobbcirkus
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KOPPLINGAR
TILL LGR-11

SKOLANS VÄRDEGRUND OCH UPPDRAG
MÅL
Skolans mål är att varje elev

 kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor
som rör den egna framtiden

 har inblick i närsamhället och dess arbetsliv

RIKTLINJER
Alla som arbetar i skolan ska

 verka för att utveckla kontakter med kultur- och arbetsliv,

föreningsliv samt andra verksamheter utanför skolan som kan
berika den som en lärande miljö, och

 bidra till att elevens studie- och yrkesval inte begränsas
av kön eller av social eller kulturell bakgrund.

jobbcirkus
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KOPPLINGAR
TILL LGR-11

ÖVNINGARNA OCH AKTIVITETERNA I LÄRARHANDLEDNINGEN
KOPPLAR TILL FÖLJANDE ÄMNEN I LGR-11.

BILD

ENGELSKA

Centralt innehåll
• Framställning av berättande
informativa och samhällsorienterande bilder om egna
erfarenheter, åsikter och
upplevelser.
• Massmediebilders budskap och
påverkan och hur de kan tolkas
och kritiskt granskas.

Centralt innehåll
• Aktuella och för eleverna
välbekanta ämnesområden.
• Åsikter, erfarenheter, känslor
och framtidsplaner.
• Samtal och diskussioner
samt argumentation.

MATEMATIK

HISTORIA

Centralt innehåll
• Tabeller, diagram och grafer samt
hur de kan tolkas och användas för
att beskriva resultat av egna och
andras undersökningar.
• Procent för att uttrycka förändring
och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga
situationer och i situationer inom
olika ämnesområden.

Ett historiskt perspektiv ger oss redskap att förstå och förändra vår egen
tid. Detta innebär en insikt om att det
förflutna präglar vår syn på nutiden och
därmed uppfattningen om framtiden.
Centralt innehåll
• Hur historia kan användas för att
förstå hur den tid som människor
lever i påverkar deras villkor och
värderingar.

MODERSMÅL

SAMHÄLLSKUNSKAP
Centralt innehåll
• Mediernas roll som informationsspridare,
opinionsbildare, underhållare och granskare
av samhällets maktstrukturer.
• Arbetsmarknadens och arbetslivets
förändringar och villkor. Utbildningsvägar,
yrkesval och entreprenörskap i ett globalt
samhälle. Några orsaker till individens val av
yrke och till löneskillnader.
• Begreppen jämlikhet och jämställdhet.
jobbcirkus

Centralt innehåll
• Skapande av texter där ord och bild
samspelar.
• Ordböcker och andra hjälpmedel för
stavning och ordförståelse
• Muntliga presentationer och muntligt
berättande för olika mottagare.
Anpassning av språk, innehåll och
disposition efter syfte och mottagare.
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KOPPLINGAR
TILL LGR-11

ÖVNINGARNA OCH AKTIVITETERNA I LÄRARHANDLEDNINGEN
KOPPLAR TILL FÖLJANDE ÄMNEN I LGR-11.

TEKNIK
Centralt innehåll
• Hur kulturella föreställningar om teknik påverkar
kvinnors och mäns yrkesval och teknikanvändning.

RELIGION

GEOGRAFI

Centralt innehåll
• Vardagliga moraliska dilemman. Analys
och argumentation utifrån etiska modeller,
till exempel konsekvensoch pliktetik.
• Föreställningar om det goda livet och
den goda människan kopplat till olika
etiska resonemang, till exempel dygdetik.
• Etiska begrepp som kan kopplas till
frågor om hållbar utveckling, mänskliga
rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.

Miljö, människor och hållbarhetsfrågor.
Centralt innehåll
• På vilka sätt sårbara platser kan
identifieras och hur individer,
grupper och samhällen kan
förebygga risker.
• Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång
till vatten och mark.

SVENSKA SOM
ANDRASPRÅK

SVENSKA
Centralt innehåll
• Att leda ett samtal, formulera och
bemöta argument samt sammanfatta
huvuddragen i vad som sagts.
• Muntliga presentationer och muntligt
berättande för olika mottagare, om ämnen
hämtade från skola och samhällsliv.
Anpassning av språk, innehåll och
disposition till syfte och mottagare.
• Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med
ett källkritiskt förhållningssätt.

jobbcirkus

Centralt innehåll
• Ordböcker och andra hjälpmedel för
stavning och ordförståelse.
• Att leda ett samtal, formulera och bemöta
argument samt sammanfatta huvuddragen i
vad som sagts.
• Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv.
• Ord och begrepp som används för att
uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords
och begrepps nyanser och värdeladdning.
• Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet.
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AKTIVITETER

Val och
möjligheter
SVENSKA/SVENSKA SOM
ANDRASPRÅK

Du är stjärnan!

Utveckla förmågan att söka information
från olika källor och värdera dessa.

Beskrivning:

Utveckla förmågan att analysera bilders
uttryck, form och funktion.

BILD

1. Vad tycker ungdomarna?

Lista! Vad är viktigast för mig när jag väljer gymnasieskola och program?
Enskilt. Låt varje elev fundera på frågan ovan och skriva ner allt de
kommer på. Max 1 min. Låt dem ringa in de tre viktigaste alternativen.
Låt dem sedan diskutera sina val två o två.
- Hur tänkte du?
- Varför är just de alternativen viktigast?
Be dem sedan välja ut bara ett av alternativen och skiva det på
en större lapp. Lägg allas lappar på golvet framför er så ni kan stå
i en ring runt och titta.

Ämne:
SV, SH, SVA, BL
Syfte:
Att granska den information eleverna får
om gymnasievalet. Att
reflektera över hur skolor
och program framställs.

Reflektera över vad ni ser:
- Vilka ord återkommer?
- Går orden att kategorisera?
- Hur tolkar ni orden?
2. ”Du är värd pengar”
Ta gemensamt del av utställningstexten ”Du är värd pengar” (bilaga 1)
Diskutera:
- Vilken betydelse får det för ungdomarna?
- Vad kan vara positivt/negativt för dem att det är så?
- Hur påverkar det den information de får från skolorna?
3. Kartlägg/undersök
Samla in informationsmaterial ungdomarna fått. Arbeta i mindre grupper.
Ge dem olika uppdrag för att titta närmare på hur olika program och
skolor framställer sig. Låt dem samla in bilder och texter. Låt dem göra
collage där de samlar bilder och citat från en specifik skola/program.

jobbcirkus
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Innehåll:
Källkritik, Kartlägga,
Analysera och Reflektera.
Material:
Du är värd pengar (bilaga 1)
Informationsmaterial som
ungdomarna fått om
gymnasievalet.

AKTIVITETER

Val och
möjligheter
Du är stjärnan!
Beskrivning forts.:

4. Analysera
Titta tillsammans på collagen.
- Vad förmedlar bilderna/texterna?
- Vilken känsla?
- Vilka syns på bilderna?
- Vilka miljöer?
- Vad är det som lyfts fram?
- Vad är det som inte syns?
- Är det något det vore bra att veta mer om?
- Jämför bilderna av olika skolor/program
- Vilken bild förmedlas? Hur är du om du går på den skolan/det programmet?
5. Reflektera
Diskutera:
- Stämmer bilden med verkligheten?
- Vilka ytterligare källor kan användas för att få en vidare bild?
- Vad vill du veta mer om?
Koppla tillbaka till startövningen.
- På vilket sätt kan resultatet kopplas till eller påverka det som är
viktigt för eleverna i deras val?

jobbcirkus
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AKTIVITETER

Val och
möjligheter
SV/EN/SVA
Utveckla förmågan att formulera sig och
kommunicera i tal.

Vilken är egenskapen?

MODERSMÅL
Använda modersmålet som medel för
språkutveckling.

Beskrivning:

1. Beskriv och gissa!
Gör egenskapskort av orden i bilaga 2. Låt eleverna jobba två o två.
En i taget drar ett kort och försöker beskriva egenskapen så målande
som möjligt. Den andre försöker gissa vilken egenskap det är.
2. Charader/scen
Låt gärna eleverna göra charader två o två och visa upp. Då kan de
diskutera hur de ska göra och vad egenskapen kan innebära. Ta gärna
hjälp av yrkeskorten (bilaga 3). Låt varje grupp göra en charad eller en
kort scen där de visar upp ett yrke och en egenskap. T ex idérik + lärare
eller målinriktad + advokat – hur kan man visa/gestalta en idérik lärare eller
en målinriktad advokat? Skriv gärna upp alla egenskapsord ni visar på tavlan!
Jag provade att göra charader med bara egenskapsord vilket blev väldigt svårt. Det var enklare för eleverna att koppla
ihop egenskapsorden med en konkret situation. Beroende på vilken grupp du arbetar med och hur svåra egenskapsorden
och yrkena i bilagorna är för dem så kan du ju välja att utgå från de egenskaper och yrken eleverna redan känner till.
Börja med att lista de orden och utgå från dem istället. Det viktiga är att ge eleverna möjlighet att konkretisera
egenskaperna men också att tänka sig in i olika yrken och vilka arbetssituationer de kan innebära.

3. Egenskap och yrke?
Gå sedan gemensamt igenom de olika egenskaperna som visats upp.
Fundera på vilka yrken ni tror skulle passa ihop med egenskaperna.
T ex. om det är ”lugn”, i vilka yrken behöver en vara lugn? Skriv upp allt
ni kommer på! Reflektera gärna kring varför eleverna tänker att det
är bra att vara lugn i just det yrke en kommit på etc.

Egenskapsalfabet

Ämne:
SV, EN, ML, SVA
Syfte:
Att träna sig i att beskriva
olika egenskaper. Att öka
förståelsen för vad olika
egenskaper kan innebära.
Att undersöka hur egenskaper kan kopplas ihop
med olika yrken.
Innehåll:
Ordkunskap,
Kommunikation, Översätta,
Förklara, Visa, Reflektera
och Gissa.
Material:
Egenskapsorden (bilaga 2)
Yrken (bilaga 3)

Ämne:
SV, EN, ML, SVA

Beskrivning:

Arbeta enskilt eller i mindre grupper. Varje person/grupp får varsin
bokstav. På en bestämd tid ska de komma på så många egenskapsord
som möjligt som börjar på just den bokstaven!
Diskutera vad de olika egenskaperna innebär och när en kan ha
användning av dem!
jobbcirkus
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Syfte:
Att utmana eleverna i
att komma på så många
egenskapsord som möjligt.
Innehåll:
Ordkunskap

AKTIVITETER

Val och
möjligheter
RELIGION

Kompassen

Utveckla förmågan att reflektera över
livsfrågor och sin egen och andras identitet.

Beskrivning:

Börja gärna med övningen Vilken är egenskapen? så eleverna är bekanta
med egenskapsorden som finns med i materialet. Låt sedan eleverna fylla i
formuläret Kompassen (bilaga 4). Först enskilt och sedan ta hjälp av varandra.
Låt eleverna göra en del i taget och diskutera vad de kommer fram till.
Uppgift 4 kan vara lite klurig! Ex om du valt aktiviteterna sticka och lajva,
vad gör du då? Stickar och lajvar såklart! Men vad gör du egentligen?
Kanske väljer garn, räknar, läser mönsterbeskrivning eller hittar på eget!
Lajvar du är du kanske ute, gör egna kläder, träffar kompisar, låtsas vara
någon annan etc.
Avslutande reflektion/presentation
Avsluta gärna med att de får presentera vad de kommit fram till för någon
annan eller hela gruppen. Diskutera hur de kan använda sig av den här
kunskapen om sig själva på andra sätt. Hur kan Kompassen vara en hjälp
för att tänka framtida studier och yrkesval?
Bakgrunden till den här aktiviteten är att jag och en kollega var ute och diskuterade arbetslivsfrågor med åk 5:or under
våren. Vi utgick mycket från diskussioner kring egenskaper och intressen. Vi upplevde att det var klurigt att prata
egenskaper och koppla det till sig själv. Dock var det många som ville bli fotbollsproffs när vi frågade om drömyrke! När
vi istället utgick från att samtala om fotbollen som de var intresserade av och utövade så blev det så mycket enklare.
- Vilken roll har du i laget?
- Jag är målvakt.
- Vad gör du då?
- Jag pratar med backarna, jag ser hela spelet, vi behöver samarbeta
för att hjälpas åt.
- Vad är du bra på då?
- Jag behöver kunna läsa spelet, förstå vad som ska hända så jag kan
prata med mina backar om det så vi kan hjälpas åt.
Det var också spännande när vi var ute och träffade gymnasieungdomar och pratade om deras studieval om hur de tänkt
och om hur de hamnade där de gjorde. När vi frågade om vilka intressen de hade och vad de innebar t ex handboll,
orientering, spela sims som liten. Så kunde de själva se att det fanns en koppling mellan det och det de
gjorde idag med det de var intresserade av då. Var intresserade av stadsplanering (Sims), gillade att vara en lagspelare
jobba tillsammans med andra (handboll) samt en fantastisk kommentar:
- Jag är bra på att titta på skisser, ritningar och sedan få en bild och förståelse för hur det kan
se ut i verkligheten.
- Jaha, vad spännande. Kan det finnas någon koppling till det du gjort tidigare? Dina intressen?
- Nja, vet inte riktigt.
- Hur fungerar det när du orienterar?
- Ja just det! Det har jag inte tänkt på! Det är ju precis samma sak när jag läser av kartan!
Så, att försöka koppla ihop just egenskaper och intressen. Att försöka tydliggöra och konkretisera dem på olika sätt
har vi upplevt vara väldigt spännande men också väldigt mycket aha-upplevelse för de barn och ungdomar vi träffat.
Det har gjort det enklare att förstå hur olika delar hänger ihop.

jobbcirkus
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Ämne:
RE, SV, SVA, ML
Syfte:
Att fundera över sig själv
hur man är och vad man
tycker om. Att reflektera
över varför man tycker
om det man gör. Att få
förståelse för hur man kan
ha nytta av den kunskapen
inför framtida val.
Innehåll:
Ordkunskap, Reflektion,
Samtal, Samarbete och
Undersöka.
Material:
Kompassen (bilaga 4)

AKTIVITETER

Livsryggsäcken

Vem är jag? 20 frågor

Ämne:
SV, EN, SVA, ML

Beskrivning:

Samla eleverna på en öppen plats i rummet där alla får plats. Varje elev
drar ett yrke (från bilaga 3). De får inte se vad det står på deras egen lapp
och de får inte prata med varandra förrän övningen börjar. Låt dem
sedan hålla upp sin lapp i pannan så att andra kan se vilket yrke som står
på lappen.
Övningen går ut på att ta reda på vilket yrke en själv har. En får bara
ställa ja- eller nejfrågor till varandra. En ställer en fråga i taget/person. Så
eleverna behöver röra sig runt i rummet och hitta nya personer att ställa
frågor till för att komma vidare och lösa uppgiften. När de listat ut sitt yrke
tar de ner sin lapp men fortsätter mingla runt så de kan hjälpa till att svara
på andras frågor.
När alla är klara, reflektera:
- Hur gick det?
- Vad var lätt/svårt att lösa?
- Var det lätt/svårt att komma på frågor?
- Varför?
- Vilka frågor fungerade bra, gav bra ledtrådar?
- Vad var det som gjorde att du lyckades lösa uppgiften?
- Varför var vissa yrken svårare att lista ut?
- Vilken fråga hade du behövt ställa för att underlätta?
Samla gärna ihop frågor som ni tyckte fungerade bra och
prova övningen en gång till!
Jag provade att göra denna övning på ett av våra personalmöten! Det var väldigt spännande och uppskattat!
Det mina kollegor konstaterade var att det var en utmaning att lösa uppgiften. Det svåra var att veta vilka frågor vi
skulle ställa. Det blev också en tydlig tankeställare för oss alla hur klurigt det är att förstå vad ett yrke kan innebära.
Vi funderade kring ungdomarnas situation som ska ut och möta arbetsmarknaden. Hur ska de kunna veta vilka frågor
de ska ställa för att få en bild och uppfattning av ett yrke när de har mindre erfarenhet av arbetslivet än vi har?
Hur beskriver vi själva det vi jobbar med? Vilken bild får andra av våra yrken?
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Syfte:
Att reflektera över vad olika yrken innebär. Att komma fram till vilken typ av
frågor en kan ställa för att
förstå vad ett yrke kan vara
och innebära. Att bredda
bilden av och förståelsen
för olika yrken.
Innehåll:
Ställa frågor, Gissa,
Undersöka, Kontakt,
Samspel, Ordkunskap
Material:
Yrken (bilaga 3)
Alternativt utgå från
elevernas drömyrken.
Låt dem skriva ner dem
på mindre lappar.

AKTIVITETER

Livsryggsäcken

Vad gör jag?

Ämne:
SV, EN, SVA, ML

Yrkescharader
Beskrivning:

Låt eleverna hjälpas åt två och två. Låt dem dra en lapp och visa vilket
yrke det är utan att använda ord. De andra gissar. Om det blir jättesvårt
att gissa kan ni ”sätta igång ljudet” efter ett tag dvs eleverna får prata eller
göra ljudeffekter för att visa sitt yrke.
Fördjupa övningen genom att prata om yrkena de visar.
- Hur såg ni att det var just det yrket?
- Vad såg ni? Vad hände?
- Vilka var de?
- Hur tänkte de som spelade upp charaden?
- Varför valde ni att visa på just det sättet?
- Vilken bild får vi av yrket?
- Samtala om den bild de sett av yrket genom charaden
Gör en fler saker än det vi sett?
Vad kan det vara?
- Vem är det som har yrket? (fördomar, förväntningar kopplat till yrket)
- Finns yrket i alla länder?
- Är yrket detsamma om en jobbar i ett annat land?
Den här övningen gjorde jag tillsammans med en grupp nyanlända ungdomar på gymnasiet. Det var väldigt givande
och spännande! Då utgick vi från de yrken de ville ha. Det var bl a lärare, apotekare, sjuksköterska, polis, revisor. De
hade jobbat med dessa yrken innan, tagit reda på fakta samt presenterat för sina kompisar.
Det som hände, förutom att vi skrattade mycket tillsammans och hade roligt, var att det blev väldigt spännande
diskussioner. T ex fick en av grupperna yrket apotekare. Den flicka som ville bli apotekare blev jätteglad över det och
styrde upp det de skulle visa.
Vi andra tittade. Scenen börjar. En person sitter vid ett bord och någon kommer in och sätter sig framför. De låtsas prata
och en av personerna börjar skriva ner något på ett papper och lämnar det till personen som kommit in. Då ropar alla som
tittar: läkare! Det är läkare! Nej, det var det inte. Scenen fortsätter. Personen som fått en lapp går vidare till en annan
person som står vid ett högt bord. Lämnar fram lappen. Personen som tar emot lappen vänder sig om och börjar leta som
att det är olika lådor. Personen är väldigt lugn, koncentrerad och noggrann och lämnar tillslut över något till personen som
lämnat in lappen. Då ropar alla som tittar: apotekare! Det är apotekare! Vilket är rätt.
Efter det blir det en lång diskussion. Vem var det som satt och skrev på lappen först? Var det en läkare? Ja, det var det. Men,
jobbar det läkare på ett apotek? Ja, i Syrien är det så berättar flickan som vill bli apotekare. Hur är det i Sverige då?
Den här enkla övningen ledde till så många olika positiva saker och ungdomarna fick något konkret att utgå ifrån för att
diskutera något som annars kan vara rätt abstrakt och komplex men här reagerade de direkt på det de såg och upplevde.
Ställde frågor utifrån det och reflekterade.
Prova denna övning! Det är jätteroligt och spännande!
jobbcirkus

14

lärarhandledning

Syfte:
Att fundera över vad
olika yrken innebär. Att
reflektera över vilken bild
man har av olika yrken.
Att resonera kring hur väl
bilden av yrket stämmer
överens med verkligheten.
Att ha roligt! Att träna sig i
att våga stå inför andra.
Innehåll:
Samtal, Ordkunskap,
Kommunikation, Reflektion,
Diskussion.
Material:
Yrken (bilaga 3)
Alternativt utgå från
elevernas drömyrken.
Låt dem skriva ner dem
på mindre lappar.

AKTIVITETER

Livsryggsäcken

Vilken status har yrket?

Ämne:
MA, RE, SV, SVA

Beskrivning:

Linjen – värderingsövning
Välj ut några av yrkena från bilaga 3. Lägg ut sifferlapparna så de bildar en
linje. Ta ett yrke i taget. Vilken status har….?
Låt eleverna placera sig på linjen.
1 = låg status
6 = hög status
Låt dem diskutera med varandra där de placerat sig hur de tänkte.
Diskutera tillsammans
- Vad innebär hög/låg status kopplat till ett yrke?
- Vad är det som gör att ett yrke har hög/lågstatus?
- Vem/vad bestämmer ett yrkes status?
- Varför väljer en olika yrken?
- Är statusen viktig? För vem? (mig själv, familjen, kompisar)
- Vilka andra värden finns det kopplat till yrken?
- Är ett yrkes status viktig för dig?
- Vilket yrke skulle du aldrig kunna tänka dig?
- Varför?
Rita gärna upp en linje på tavlan och för in hur ni valt kopplat till
de olika yrkena.
- Finns det yrken där gruppen är överens?
- Finns det grupper som både uppfattas som hög/lågstatusyrken?
Reflektera kring vad det kan bero på.
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Syfte:
Att reflektera över yrkens
olika status. Att reflektera
över vad status kopplat till
yrken kan innebära och hur
det kan påverka det egna
valet.
Innehåll:
Värderingsövning, Samtal,
Diskussion och Reflektion.
Material:
Yrken (bilaga 3)
Gör egna sifferlappar 1-6.

AKTIVITETER

Livsryggsäcken
MATEMATIK

Utveckla förmågan att använda matematikens
uttrycksformer för att samtala om, argumentera
och redogöra för frågeställningar.

SAMHÄLLSKUNSKAP

Vilket yrke är nyttigast?

Utveckla förmågan att analysera och kritiskt granska
samhällsfrågor ur olika perspektiv samt argumentera
utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv.

RELIGION

Beskrivning:

Välj ut ett antal yrken från Yrken, bilaga 3, helst samma som
ni använt i övningen Vilken status har yrket?

Utveckla förmågan att resonera och
argumentera kring moraliska frågeställningar
och värderingar utifrån etiska begrepp.

Tillsammans
Samtala om vad nyttiga yrken kan innebära. Vilken betydelse kan t ex olika
yrken ha för hur samhället fungerar och för dess invånare på olika sätt?
I mindre grupper
Dela ut en uppsättning lappar med yrken till varje grupp, samma yrken
till alla grupper och ca 5-10 st. De ska nu värdera yrkena genom att göra
en topplista. Viktigaste yrket först och minst viktiga sist. De behöver vara
överens om yrkenas placering i gruppen.
Tillsammans
När alla är klara, jämför vad de olika grupperna kommit fram till.
- Hur har de resonerat?
- Vad är lika/skiljer sig åt?
- Vad gör ett yrke viktigt?
Tips!
1. Jämför gärna vad ni kommit fram till i de båda övningarna
Vilken status har yrket? och Vilket yrke är viktigast?
Vad ser ni?
- Är det de viktigaste yrkena som också har högst status?
- Varför/varför inte?
2. Gör en undersökning på skolan!
Utgå från de yrken gruppen själv arbetat med.
Gör ett underlag och ta reda på:
- Hur tycker de andra eleverna på skolan?
- Vilka yrken tycker de har högst status?
- Vilka yrken tycker de är viktigast?
- Vilka slutsatser kan ni dra av resultatet?
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Ämne:
MA, RE, SH, SV, VA
Syfte:
Att reflektera över vad
värde kan innebära
kopplat till olika yrken.
Att problematisera
”viktigaste yrket”. Att
reflektera över sambandet
mellan status och värde.
Innehåll:
Argumentera, Diskutera,
Komma överens,
Samarbeta och Reflektera.
Material:
Yrken (bilaga 3)

AKTIVITETER

Livsryggsäcken
SVENSKA/SVA
Utveckla förmågan att anpassa språket efter
olika syften, mottagare och sammanhang.

Yrkesporträtt

BILD

Beskrivning:

1. Arbete i mindre grupper. Varje grupp tilldelas varsitt yrke.
Välj från Yrken eller Ovanliga yrken beroende på vilken grupp du jobbar
med. Varje grupp får följande instruktion:

Utveckla förmågan att kommunicera med
bilder för att uttrycka budskap.

Ni är en konstnärsgrupp som får i uppdrag att tolka det här yrket
Ni använder collage-teknik. Det ska sammanfatta yrket.
Det ska lyfta fram, visa, berätta om det viktigaste med yrket.
Det ska bli ett porträtt. Det är er egna konstnärliga tolkning.
2. När grupperna är klara med sitt arbete låt dem presentera yrkena för
varandra. Eller låt det bli en vernissage där ni placerar ut alla yrkesporträtt
och ni går runt och tittar på dem i lugn och ro innan ni samtalar om dem!
Alternativt kan du låta gruppen vara företrädare för just det yrke de fått.
De ska försöka göra bilden så spännande och attraktiv som möjligt. Lyfta
fram det positiva. Vid presentationen gäller det att göra det på ett så
övertygande sätt som möjligt!
Reflektera
- Vilken bild får du av yrket?
- Blir du intresserad av yrket?
- Vad verkar spännande? Intressant med yrket?
- Har du fått veta något du inte visste eller tänkt på om yrket tidigare?
3. Låt eleverna välja ut det yrke de tyckte verkade mest intressant och
skriva en kort text om det. Låt texten besvara frågor som:
- Vad tycker jag verkar intressant med yrket?
- Är det ett yrke som kan passa dig?
- Vad är det som gör att det skulle kunna passa dig?
- Koppla ihop bilden av dig själv med bilden du fått av yrket.
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Ämne:
BL, EN, SV, SH, SVA
Syfte:
Att fördjupa sig i ett yrke
Att göra en egen tolkning
av ett yrke. Att reflektera
och samtala om olika
yrken. Att göra reklam för
ett visst yrke!
Innehåll:
Undersöka, Samarbeta
Leta information, Skapa
och Presentera.
Material:
Yrken (bilaga 3)
Ovanliga yrken (bilaga 12)

AKTIVITETER

Livsryggsäcken
BILD

Utveckla förmågan att undersöka och presentera
olika ämnesområden med bilder.

ENGELSKA

Bilden av yrket

Utveckla förmågan att reflektera över livsvillkor,
samhällsfrågor och kulturella företeelser.

MODERSMÅL

Beskrivning:

Dela in klassen i mindre grupper. Låt varje grupp få varsitt yrke.

Använda sitt modersmål som ett medel för
sin språkutveckling och sitt lärande.

1. Gör ett collage av yrket!
Låt gruppen leta upp så många bilder de kan hitta av yrket (begränsad tid!)
Samla alla bilder och gör ett collage av dem. Sätt upp alla yrkescollage och
analysera vad ni ser!
- Vilken bild får ni av yrket?
- Vem är det som har yrket? Vilket kön? Vart kommer de ifrån?
- Vilka normer och värderingar förmedlas? Hur? Varför? Miljöer?
- Vilka färger används?
- Arbetsuppgifter?
- Hur är personerna klädda?
2. Gör en normbrytande bild av yrket!
Låt nu grupperna skapa egna normbrytande bilder av de olika yrkena.
Reflektera
- Vad är det som är normbrytande?
- Hur uppfattar ni bilden?
- Hur påverkas ni av bilden?
- Hur reagerar ni på bilden?
- Vad är det som gör att n reagerar som ni gör?
- Hur tror du att bilder av olika yrken påverkar dig i ditt val?

Ämne:
BL, SV, RE, EN, SVA
Syfte:
Att analysera bilden av
olika yrken. Att skapa
egna bilder av yrken. Att
reflektera kring normer,
värderingar och stereotyper kopplat till olika
yrken. Att synliggöra
normer och värderingar
kopplade till olika yrken.
Att reflektera över hur
bilder av yrken påverkar
det egna gymnasievalet.
Innehåll:
Reflektion, Bildskapande,
Kritiskt granskande, Media,
bilder och påverkan,
Genus, Normer och
Värderingar.
Material:
Yrken (bilaga 3)
Stort papper
Klister
Sax
Tillgång till bilder tidningar,
internet
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AKTIVITETER

Livsryggsäcken

Mix-Maxa

Ämne:
EN, SK, RE, SV, SVA, ML

Beskrivning:

1. Låt alla skriva ner ett yrke på en lapp.
2. Låt dem sedan ta en annan lapp. På den ska de skriva ner hur
en typisk person med det yrket ser ut och är. Utseende, ålder, kön,
egenskaper, klädsel mm.
3. Sätt upp yrkeslapparna och beskrivningarna så alla kan titta på dem.
Samtala om
- Känner ni igen bilderna/beskrivningarna?
- Har ni olika bilder av yrkena? På vilket sätt skiljer de sig åt? Vad kan
det bero på?
4. ”Hela havet stormar”
Låt eleverna vända sig om så de inte ser lapparna. Flytta nu om
beskrivningarna så de hamnar med ett annat yrke.
Titta igen på yrken och beskrivningar.
- Vad hände nu?
- Vad tänker ni när ni ser de här beskrivningarna kopplade till yrkena?
- Vad berättar det här om normer och värderingar och yrken?
- Vilken betydelse har de här normerna och värderingarna för ditt val?
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Syfte:
Att synliggöra normer och
värderingar kopplade till
olika yrken. Att diskutera
och reflektera kring dessa
normer och hur de kan
påverka elevens val.
Innehåll:
Samtal, Reflektion och
Beskrivningar.
Material:
Mindre papperslappar
Pennor

AKTIVITETER

Livsryggsäcken
SAMHÄLLSKUNSKAP

Utveckla förmågan att analysera och kritiskt granska
samhällsfrågor ur olika perspektiv.

RELIGION

Könskodade yrken

Utveckla förmågan att reflektera över livsfrågor
och sin egen identitet.

TEKNIK

Beskrivning:

Hur kulturella föreställningar om teknik
påverkar kvinnor och mäns yrkesval.

1. Sortera!
Använd gärna yrkena i bilaga 3.
Klipp ut yrkena. Låt eleverna i mindre grupper sortera yrken utifrån:
- Ett yrke för tjejer
- Ett yrke för killar
- Ett yrke för både tjejer och killar
2. Diskutera!
Hur tänkte ni?
Vad är det som gör att ett yrke verkar passa bäst för killar/tjejer?
Vad är det som gör att vissa yrken uppfattas som mer könsneutrala?
3. Debattera!
Håll en debatt!
Dela in klassen i mindre grupper.
Ämnen att debattera:
- Varför det är bra med könsblandade/könssegregerade arbetsplatser?
- Utgå från några yrken som ni ser som könskodade. Argumentera för att
yrket passar killar/tjejer.

Ämne:
RE, SK, SV, SVA, ML
Syfte:
Att få syn på hur vi
könskodar yrken. Att
reflektera över att vi
könskodar yrken. Att
fundera över vilken
betydelse det kan ha att
svenska arbetsmarknaden
är könsuppdelad. Att
reflektera över vad den
könsuppdelade arbetsmarknaden kan bero på.
Innehåll:
Val, Argumentation och
Reflektion.
Material:
Yrken (bilaga 3)
Bakgrund:
I Sverige är arbetsmarknaden väldigt
könsuppdelad Jämfört
med i många andra
europeiska länder.
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AKTIVITETER

Livsryggsäcken
MATEMATIK

Centralt innehåll: Tabeller, diagram, grafer samt hur
de kan tolkas och användas för att beskriva resultat
av egna och andras undersökningar. Procent för
beräkningar i vardagliga situationer och i situationer
inom olika ämnesområden.

Gör en egen undersökning

SAMHÄLLSKUNSKAP

Beskrivning:

Gör en egen statistisk undersökning som fokuserar på frågor som
kopplar till studie- och yrkesval. Sammanställ resultatet och presentera
för varandra. Låt grupperna granska materialet på samhällskunskapen.

Utveckla förmågan att värdera olika källor och
deras relevans och trovärdighet. Centralt innehåll:
några orsaker till individens val av yrke samt
begreppen jämlikhet och jämställdhet.

Analysera resultatet.
- Vilka slutsatser kan vi dra?
- Vad påverkade resultatet?
- Vad kan vi reflektera och diskutera utifrån undersökningen?
Tanken är att få in ett material som ni kan fortsätta diskutera utifrån och
använda på olika sätt. Förslag på teman
• Genus
• Arbetsliv
• Yrken
- Normer och värderingar kopplat till olika yrken
- Populära yrken
- Status/värde
- Drömyrke
- Yrken som äldre generationer har (föräldrar, far- och
morföräldrar, vänner, bekanta)
• Intressen, drivkrafter
Idéer till möjliga undersökningar
Yrken
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Syfte:
Att göra en egen statistisk
undersökning. Att undersöka frågor kopplade till
studie- och yrkesval på
skolan. Att analysera
statistik. Att granska statistik.
Innehåll:
Undersöka, Sammanställa,
Utvärdera, Reflektera,
Diskutera och Dra slutsatser.
Material:
Jag vill jobba för att…
(bilaga 5)

• Vilka yrken är populärast på skolan?
- Varför är yrkena populära?
- Hur ser fördelningen ut mellan olika kön/åk?
• Vilka yrken har nära och kära?
- Vilka är vanligast?
- Vilka yrken har män/kvinnor?
- Åldersfördelning?
- Slutsatser?
- Jämför resultat för hur eleverna på skolan svarat och hur
äldre generationer svarat.
• Varför har människor det yrke de har?
- Vad är det som gör att en väljer olika yrken?

								forts.

Ämne:
MA, SH, HI



AKTIVITETER

Livsryggsäcken

Gör en egen undersökning
Beskrivning forts.:

• Vad jobbade mor- farföräldrar generationen med?
- Kan en se förändringar/variationer över tid vilka yrken en har?
- Vad kan en se gällande könsuppdelning?
- Har de haft yrken som inte längre finns?
- Vad berättar det?
- Kan en se historiska kopplingar hur samhället förändrats utifrån
vad människor arbetar med?
- Vad berättar undersökningen om olika tider olika generationer?
- Könsroller?
• Hur många yrken känner en till?
- Jämför med hur många yrken det finns.
- Reflektera över varför man känner till just de yrkena.
- Varför känner man inte till andra yrken?
• Vilka är de nyttigaste yrkena?
- Vad tycker ni i skolan?
- Vad tycker de hemma?
• Hur definiera arbete?
- Vad tycker eleverna i skolan/vänner och bekanta hemma?
Mål
- Vilka mål har ungdomar med framtida jobb?
- Vilka mål har vuxna med att jobba?
- Vad är viktigast med att ha ett jobb?
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AKTIVITETER

Mismatchen
HISTORIA
Utveckla förmågan att använda en historisk
referensram.

Vad gjorde en då?

SAMHÄLLSKUNSKAP
Utveckla förmågan att reflektera över
hur individer och samhällen formas,
förändras och samverkar.

Beskrivning:

1. Skriv förklaringar!
Den här övningen går ut på att eleverna i mindre grupper ska hitta på
så troliga förklaringar de kan till yrken de inte alls hört talas om. Du som
pedagog fungerar som spelledare.
Dra ett kort från ”Yrkeskorten – gamla yrken” (bilaga 10) och skriv upp
titeln på tavlan. Varje grupp får nu 1-2 min på sig att hitta på en förklaring
till vad yrket innebar. De kan fundera över:
- Vad en gör i yrket
- Vart arbetar en?
- Vad arbetar en med? (Material? Människor? M.m.)
Även du skriver ner en förklaring men du har redan svaret och behöver
därför formulera om det så att det inte sticker ut för mycket i jämförelse
med de andra förklaringarna.
När alla skrivit klart samlas lapparna in och du läser upp de olika
förklaringarna. Grupperna får sedan rösta på det alternativ de tycker
verkar troligast. Poäng fördelas genom att:
- Gruppen röstar på ditt svar, gruppen får 1 poäng
- Någon grupp väljer att rösta på en annan grupps alternativ, då får den
grupp som skrivit förklaringen 1 poäng.
2. Reflektera!
Be gärna eleverna förklara hur de tänkte när de skrev sin förklaring, hur de
tolkade ordet. Fundera sedan gärna vidare:
- Vem var det som kunde ha yrket? (kvinnor, män, klass, normer,
värderingar, lagar)
- Varför finns yrket inte kvar idag?
- Är det ett yrke som kanske finns i något annat land men inte längre
i Sverige?
- Vad berättar yrket om sin tid?
- Vilka av yrkena kunde män/kvinnor ha?
- Är det något av yrkena som både män och kvinnor kunde ha?
- Hur ser det ut idag?
- Finns det yrken för bara män/kvinnor?
- Vad säger lagen?
- Hur ser arbetsmarknaden ut idag?
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Ämne:
HI, SV, SVA, SH
Syfte:
Att väcka nyfikenhet kring
yrken och dess betydelse
för individ och samhälle.
Att veta mer om yrken
som inte finns idag. Att
reflektera över yrken och
vad de berättar om sin tid.
Att reflektera över
jämställdhet och yrken.
Innehåll:
Gissa, Skriva, Argumentera,
Övertyga, Reflektera,
Ordkunskap och Roligt!
Material:
Yrkeskort – gamla yrken
(bilaga 9 och 10)
Papperslappar och pennor

Tips!
Du kan använda
Yrkeskorten – ovanliga
yrken på samma sätt!
Beskriva, förklara och
reflektera utifrån.

AKTIVITETER

Mismatchen
GEOGRAFI
Utveckla förmågan att värdera lösningar
på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån
överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Den nya planeten

SVENSKA
Utveckla förmågan att formulera sig och
kommunicera i tal och skrift.

Beskrivning:

Dela in klassen i mindre grupper.
Använd underlaget ”Den nya planeten” (bilaga 6)
Del 1
Beskriv planeten!
Låt eleverna diskutera hur deras planet ser ut och fungerar samt göra ett
bildcollage av planeten.
Del 2
Välj rådgivare! Låt eleverna ta del av de rådgivare de har att välja mellan.
Låt dem sedan diskutera och komma överens om vilka de vill ta med
och varför.
Del 3
Presentation och diskussion
Låt grupperna presentera sina planeter och förutsättningarna för sina
städer. Låt dem sedan berätta vilka sju rådgivare de valt och hur de tänker
att de ska kunna bidra med uppbyggandet.
Del 4
Reflektera tillsammans om vad ni funderat kring och kommit fram till.

Ämne:
BL, GE, RE, SV, EN, SVA, SH
Syfte:
Att reflektera över samhällets behov och nytta av
olika yrken. Att värdera
behov på olika sätt. Att
reflektera kring val som på
bästa sätt gynnar någon/så
många som möjligt.
Innehåll:
Fantisera, Reflektera,
Prioritera, Argumentera,
Samtala och Presentera.
Material:
Uppdrag: Den nya
planeten, (bilaga 6)
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AKTIVITETER

Mismatchen
Framtidsjobb

Ämne:
GE, SV, SVA

Beskrivning:

Del 1: Vad tror vi om framtiden?
Eleverna får fylla i formuläret ”Så här blir det i framtiden” (bilaga 7).
Samtala om hur de har tänkt. Vilka konsekvenser kan det få på vårat sätt
att leva, på samhället om det blir så som de tror?
Del 2: Framtidsyrke
Arbeta två o två. Låt eleverna hitta på ett nytt yrke som de tror
kommer att finnas i framtiden, utifrån det ni just pratat om.
Använd formuläret Framtidsyrke (bilaga 8).
Del 3: Presentation
Presentera de framtida yrkena och hur de tänkt kring dem!
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Syfte:
Att fundera över hur det
kommer att vara i framtiden. Att reflektera över
vilka yrken som kan finnas
i den framtiden.
Innehåll:
Hållbarhet, Framtiden och
Reflektera.
Material:
Så här blir det i framtidien
(bilaga 7)
Framtidsyrke (bilaga 8)

AKTIVITETER

Mismatchen
Jag vill jobba för att…

Ämne:
RE, SK, SV, SVA

Beskrivning:

Gör gärna denna aktivitet i anslutning till övningen Gör en egen
undersökning och utgår från denna frågeställning.
Del 1: Vad är ett jobb?
Låt eleverna skriva ner allt de tänker på kopplat till detta. Max 1 min.
Låt dem diskutera två o två vad de skrivit.
Varför arbetar en?
Fortsätt två o två. Tillsammans skriver de nu ner så många anledningar de
kan komma på till varför en arbetar. Max 3 min.
Utöka grupperna så paren slås ihop. Låt paren berätta för varandra hur de
tänkt och vad de kommit fram till.
- Vad tror ni en kan få ut av att arbeta?
- Vilka likheter/skillnader finns det mellan skola och arbete?
Del 2: Välj!
I mindre grupper. Utgå från ”Jag vill jobba för att ….” (bilaga 5).
Gör övningen ett steg i taget.
Stanna upp kort efter varje del och reflektera lite tillsammans.
• Välj bort 5 saker ni tycker är mindre viktiga
• Välj 5 som saker som är viktigast
• Välj bort ytterligare 2 saker från de 5, vilka 3 saker är viktigast!
Samarbeta. Kom överens.
Del 3
Diskutera resultatet gemensamt.
- Hur tänkte ni?
- Hur har vi tolkat orden?
- Har vi samma betydelse för dem eller skiljer det sig åt?
- Kan klassen enas om de 3 viktigaste?
- Vilken är viktigast för dig?
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Syfte:
Att reflektera över varför
en jobbar. Att reflektera
över vad ett arbete innebär. Att fundera över vad
en kan få ut av ett arbete.
Att fundera över vad en
själv tycker är viktigt och
vad man vill få ut av ett
arbete.
Innehåll:
Diskutera, Argumentera,
Reflektera och Komma
överens.
Material:
Jag vill jobba för att…
(bilaga 5)

AKTIVITETER

Yrkeshjulet
Vilka yrken kan kopplas till olika ämnen?
Beskrivning:

Utgå från det ämne ni har just nu. Gör en mind-map på tavlan.
Vilka yrken skulle kunna kopplas till just det här ämnet?
Skriv ner allt ni kommer på!
Reflektera kring hur ni tänker att det kopplar ihop på olika sätt.

Skolförmågor - yrkesförmågor
Beskrivning:

Använd Yrkesformulären (bilaga 11). Innehållet baseras på information om
olika yrken på Arbetsförmedlingens hemsida:
http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Yrke-och-framtid/
Yrken-A-O.html
Titta på vilka förmågor ni tränar i just ditt ämne. Be eleverna kryssa för de
färdigheter som på något sätt kopplar till det ni tränar. Gissa vilket yrke
det kan vara!
Ta hjälp av yrkeskorten för ovanliga yrken för att få svar på vilka yrken
som passar in. Kika på de yrken som kopplade ihop med färdigheter de
tränar i ditt ämne.
- Har de hört talas om yrket förut?
- Vad vet de om yrket?
- Vad vill de veta?
- Kan ni komma på fler yrken där en har nytta av ämnets färdigheter?
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Ämne:
Alla
Syfte:
Att tydliggöra kopplingen
mellan skola och arbetliv.
Innehåll:
Samtal, Mind-map och
Reflektion.

Ämne:
Alla
Syfte:
Att synliggöra kopplingen
mellan skola och arbetsliv.
Innehåll:
Samtal och Reflektion
Material:
Yrkesformulär förmågor
bilaga (11)
Ovanliga yrken (bilaga 12)
Lgr – 11

AKTIVITETER

Yrkeshjulet
Yrkesförmedling

Ämne:
SV, SK, RE, SVA

Beskrivning:

Gör gärna övningen Kompassen först där ni fördjupar er i egenskaper och
intressen och på vilket sätt en kan ha nytta och hjälp av dem för att hitta
sin egen väg.
Använd Kompasskorten (bilaga 11A). Tanken är att gruppen agerar
jobbförmedlare till varandra. Klassen arbetar i mindre grupper och får
ett antal sökande som de ska vägleda och föreslå ett yrke för. Har ni
gjort Kompass-övningen innan kan du som pedagog preppa Kompass
korten utifrån vad eleverna tidigare svarat och de behöver då inte veta
vem i gruppen de fått som sökande. Alternativt så fyller eleverna i varsitt
kompasskort och så utgår ni från det.
1. Gruppen får sina sökande. Uppdraget är att hitta och föreslå ett yrke
Kompasskorten.
2. Utifrån egenskaper och intressen får de idégenerera vilket innebär att
de hjälps åt att associera vad olika egenskaper kan innebära och på vilket
sätt de kan vara till nytta. De gör likadant med intressen. De försöker
konkretisera vad intressena kan innebära, vad personen som har de
intressena tränar eller kan tänkas vara bra på.
Idégenerering.
3. Därefter får grupperna varsitt yrkesformulär. Nu gäller det för dem
att utifrån kompasskorten och idégenereringen kring egenskaper och
intressen kryssa för de förmågor de tänker att den sökande nog har.
Utav de 10 olika yrkenas förmågor som beskrivs ska de välja max 3 som
de tror stämmer överens bäst med den sökande.
Yrkesformulär - förmågor
4. Därefter får de yrkeskorten som hör ihop med just de förmågor de valt.
De ska nu göra ett sista urval genom att jämföra de sökandes Kompasskort med de förmågor de tror stämmer in och utifrån de arbetsuppgifter
som respektive yrke har. De ska bestämma sig för ett yrke/sökande.
Yrkeskort
5. Grupperna kan nu få presentera vad de kommit fram till och hur de
resonerat. Känner de till yrket sen tidigare? Ta reda på mer!
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Syfte:
Att upptäcka yrken en inte
visste fanns. Att matcha
egenskaper och intressen
med olika yrken.
Innehåll:
Samspela, Undersöka,
Upptäcka och Reflektera.
Material:
Kompass kort (bilaga 11A)
Idégenerering (bilaga 13)
Yrkesformulär - förmågor
Yrkeskort (bilaga 11B & C)

AKTIVITETER

Spegelrummet
Kära jag!

Ämne:
SV, EN, SVA

Beskrivning:

Be eleverna skriva ett brev till sig själva, där de ger tips och råd
om den situation de står inför.

Syfte:
Att ge sig själv vägledning.
Att träna sig i att byta
perspektiv.
Innehåll:
Skriva, Berätta, Vägledning
och Reflektera.
Material:
Kära jag (bilaga 14)
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ETT STORT TACK TILL
Helena Beckman, Camilla Eriksson,
Mattias Cederborg, Annika Sandqvist och Christina Svensson
på Mariebergsskolan i Motala för inspiration, stöd och hjälp
med denna handledning!
Och lycka till, till alla er som har förmånen att arbeta med dessa
frågor, det är spännande och mycket lärorikt!
Christine
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BILAGA 1
DU ÄR VÄRD PENGAR

Idérik						
Lugn
Påhittig					
Försiktig
Problemlösare		
Långsam

Noggrann				

Uppmärksam

Envis						

Utåtriktad

Handlingskraftig		

Uthållig

BILAGA 2A
EGENSKAPSORD

Punktlig					
Orädd
Tålmodig

Nyfiken					

Omtänksam

Ordningsam			

Lättlärd

Ekonomisk

Lyssnande

Målinriktad				 Positiv					

BILAGA 2B
EGENSKAPSORD

Apotekare
Arkitekt
Byggnadsingenjör
Kock
Bagare
Läkare
Snickare
Sjuksköterska
Dataspelsutvecklare

Lastbilschaufför

Lärare

Frisör

Journalist

Receptionist

Skådespelare

Advokat

Polis

Brandman

You-tuber

Pilot

Försäljare

Förskollärare

Veterinär

Djurskötare

Inredare

Designer

Svetsare

Diskare

Sophämtare

Lokalvårdare

BILAGA 3
YRKEN

BILAGA 4A
KOMPASSEN

1

2

Egenskaper

Vilka egenskaper tycker du passar in på dig?
Sätt kryss i den rutan.

Noggrann

Uppmärksam

Envis

Utåtriktad

Handlingskraftig

Uthållig

Idérik

Lugn

Påhittig

Försiktig

Problemlösare

Långsam

Målinriktad

Lyssnande

Nyfiken

Omtänksam

Ordningsam

Lättlärd

Positiv

Ekonomisk

Punktlig

Orädd

Tålmodig

Intressen

Vad tycker du är roligt? Sätt kryss i den rutan!
Saknar du något? Skriv in egna alternativ längst ner
i de tomma fälten!

Datorer

Spela dataspel

Fotboll

Lajv

Tennis

Samla på saker

Gymnastik

Skriva

Friluftsliv

Lyssna på musik

Orientering

Baka

Dans

Film

Ridning

Fota

Bada

Åka skidor

Klättra

Laga mat

Åka båt

Sticka

Sy

Läsa

Spela instrument

Motorsport

Fiska

Måla

Teckna

BILAGA 4B
KOMPASSEN

3
Favoritintressen!

Vilka av intressena du valt tycker du är roligast?
Välj ut 2 och skriv dem här nedan!

Aktivitet 1
Aktivitet 2

4
Vad gör du i de aktiviteterna?
Aktivitet 1:

Aktivitet 2:

5
Vad är det som gör att du tycker
om aktiviteten?
Aktivitet 1:

Aktivitet 2:

BILAGA 4C
KOMPASSEN

6
När du gör något du tycker om lär du
dig saker utan att du tänker på det!
Fundera! När du gör de här 2 aktiviteterna som du
tycker om att göra vad blir du bra på då?
Vad tränar du dig i?

Aktivitet 1:

Aktivitet 2:

7
Vilka egenskaper har du nytta av?
Kika gärna på dina svar i uppgift 1!

Aktivitet 1:

Aktivitet 2:

Tidsfördriv

Utmaning

Frihet

Intressanta
uppgifter

Arbetskamrater

Utveckling

makt

Status

Lön

Uppskattning

Karriär

Resa

Roligt

Gemenskap

Trygghet

Bekräftelse

BILAGA 5
JAG VILL JOBBA FÖR ATT FÅ...

BILAGA 6A

DEN NYA
PLANETEN

EN NY PLANET HAR UPPTÄCKTS I VÅRT SOLSYSTEM.
ERAT UPPDRAG ÄR ATT BYGGA EN FUNGERANDE STAD
DÄR DIT MÄNNISKOR FRÅN JORDEN KAN FLYTTA. TILL
ER HJÄLP FÅR NI TA MED ER SJU RÅDGIVARE.
VILKA VÄLJER NI OCH VARFÖR? VAD TÄNKER NI ATT DE
KAN BIDRA MED?

DEL 1
Beskriv planeten:
• Hur ser planeten ut?
• Vilket klimat är det?
• Lever det andra på planeten?
- Vad?
- Vilka?
• Vad heter planeten?
• Hur ser platsen ut där den nya staden ska anläggas?
• Vilken typ av stad vill ni bygga?
• Vilka ska bo där?
• Hur ska den fungera?
• Vad ska man försörja sig på?
• Vilka delar behöver staden för att fungera?
Gör ett collage hur det ser ut.
DEL 2
Vilka rådgivare vill ni ha med er för att kunna bygga upp staden?
• Välj ut sju rådgivare att ta med på resan.
• Kom överens i gruppen
• Konkretisera era val
- Varför har ni valt att ta med just den rådgivaren?
- Vad tänker ni att just den personen kan bidra med?
- Vilken typ av arbetsuppgifter kan personen göra?
- Motivera varför ni valt bort de ni gjort

BILAGA 6B

DEN NYA
PLANETEN

PERSONERNA SOM NI HAR ATT VÄLJA MELLAN ÄR:
•
•
•
•
•

Sara Lärut, mellanstadielärare -45 år
Olle Rågfält, lantbrukare – 65 år
Tamara Kittel, kokerska – 34 år
Margarita Blom, biolog och forskare – 27 år
Bosse Hammar, snickare – 56 år

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Flora Näktergal, sjuksköterska – 37 år
Birgit Ström, ingenjör – 32 år
Molle Låt, musiker – 24 år
Adam God, präst – 51 år
Roland Korg, professionell basketspelare – 30 år
Cinderella Bååt, kapten – 42 år
Pia Sava Kvast, Lokalvårdare – 26 år
Edvin Lämmeltåg, natur – och äventyrsguide – 54 år
Sven Svammel Onödan, samlevnads- och relationsexpert – 31 år
Sara Ek-Orre Djurskötare/djuruppfödare - 63 år
Muhammed Ström Automationselektriker – 23 år

BILAGA 7

Så här blir det i framtiden
Håller du med?
JA
NEJ
Vi kan bli 150 år
Vi bor i flytande städer
Kinesiska är ett obligatoriskt skolämne
Vi odlar på hus och i parker
Familjen är självvald
Vi delar både ytor och borrmaskin med våra grannar
Vår stad producerar egen mat och el
Vi cyklar eller tar linbanan mellan hustaken
Vår el kommer från sol, vind och vatten
Många jobb finns inom reparation och re-make
Vad vi äter beror på säsong

BILAGA 8

Framtidsyrke
Gör ett mini-collage på yrket

Yrkets namn:
Vad gör en:

Vart jobbar en:
Förmågor en behöver ha eller träna på:

Vad har en på sig:

BILAGA 9A
HISTORISKA YRKEN

Latrintömmare
Latrintömmare var en person som åkte
hem till människor och hämtade deras
latrin dvs avföring. Latrinen samlades i
tunnor som latrintömmaren hämtade och
tömde. Det här yrket försvann när alla i
Sverige fick tillgång till vattenclosetter,
dagens toaletter.

Amma
Kittelflickare
Kittelflickare kallades en person
som lagade kopparkittlar.

Mursmäcka
En mursmäcka är ett äldre ord på en
murarhantlangerska, en kvinnlig
byggnadsarbetare. Hennes arbetsuppgift
var att bära murbruk till murarna på en
byggarbetsplats. Det var ett tungt och
fysiskt krävande arbete. De kunde bära
upp till 60 kg murbruk åt gången.

Amma är en kvinna som ammar ett
spädbarn utan att vara barnets biologiska
mor. Förr i tiden lät de högre klasserna
anställa ammor till sina barn.

Rapsod
Hisspojke
En hisspojke hade som arbetsuppgift
att tryckte på knappen i hissar och se till
att de som åkte med hissen kom till
den våning de skulle.

Rapsod kallades en kringvandrande
professionell sångare och recitatör av
berättelser och poesi i det antika Grekland.
En av de mest kända rapsoderna var
Homeros, mannen som traditionellt
tillskrivs författandet av
Iliaden och Odyssén.

Fältskär
Galanterihandlare
En galanterihandlare sålde lätta och
lyxiga prydnadsvaror som speglar,
handväskor och parfymer.

Mackbiträde
Ett mackbiträde hade till uppgift
att tanka fordon.

Fältskär är en mycket gammal yrkestitel
för en hantverksmässigt utbildad kirurg.
Under medeltiden började barberare
vid sidan av sin egentliga verksamhet,
som var att klippa hår och raka skägg,
även utföra kirurgi.
Att operera helt enkelt.

Dragare
Viktualiehandlare
En viktualiehandlare var en person som
sålde livsmedel, sådant man kunde äta.

Blockmakare
En blockmakare var en person som
tillverkade hissblock (visa en bild!) av trä.
Hissblock användes när man skulle
hissa upp och ner tunga föremål.

Ordet kommer från tyskans "Träger"
som betyder bärare. Det fanns olika
sorters dragare. Hamndragare eller
vågdragare bar varor till våghusen för
vägning och till packhuset för att förtullas.
Till dragarnas uppgifter hörde även att
rycka ut vid eldsvådor och att hålla vak
öppen i isen för släckvattnet.

Sumprunkare
En sumprunkare var en personer som arbetade
med fisk. Han såg till att fiskarnas fångst hölls
färsk och vid liv tills det var dags att sälja den.
Fiskarna förvarades i sumpar, en låda som man
sänkte ner i vattnet. För att fiskarna skulle må
bra där behövde vattnet vara i rörelse. Det
var sumprunkarens arbetsuppgift att se till att
vagga lådan.Det var ett hårt arbete, eftersom
sumparna måste hållas i rörelse dygnet om. Idag
håller man fångsten färsk med kylning.

Färjkarl

Iskarl

En färjkarl transporterade människor,
vagnar, djur och gods till sjöss och över
vattendrag. Transportmedlen var
segelbåt, roddbåt, linfärja eller
helt enkelt en flotte.

En iskarl var en person som levererade
is till hushåll, framför allt till isskåp. Iskarlar
använde häst och vagn för att frakta isen,
och gick senare över till att använda lastbilar.
Yrket har ersatts av kylskåp.

BILAGA 9B
HISTORISKA YRKEN

Gruvpiga
Lykttändare
Lykttändare var en person som gick runt på
stadens gator och tände gatlyktorna för hand.
Före elektricitetens utbredning brann
gatlytorna med olja, gas eller stearinljus.
Lykttändaren använde en lång käpp med en
brinnande veke till att tända lyktan.
På morgonen gick samma man runt
och släkte dem.

Väckarna
Väckarna dök upp i Storbritannien i
början på den industriella revolutionen, då
britterna plötsligt tvingades vara på fabriken
i tid.Väckarna var i praktiken mänskliga
väckarklockor som använde olika redskap
– oftast långa stänger, käppar eller blåsrör
– till att väcka arbetarna på morgonen.
Jobbet började försvinna på 1920-talet men i
industristaden Manchester fanns väckare ända
fram på 1950-talet.

En gruvpiga var före 1900-talet en gruvarbetare
av kvinnligt kön. Om gruvpigorna kan man läsa
första gången i slutet av 1600-talet. De var ofta
gifta med de manliga gruvarbetarna och det
tycks ha varit vanligt att gruvarbetarhustrurna
deltog i makens arbete. Det fanns även ogifta
gruvpigor. Gruvpigorna arbetade främst med
borrningar, med att krossa järnmalmen och
transportera bort den. I början av 1800-talet
var gruvpigorna ofta fler än de manliga
arbetarna. År 1900 blev det förbjudet att
anställa kvinnor i gruvor.

Skrivare
Skrivare var under antiken ett yrke som
omfattande skrivande, det förekom i områden
där läskunnigheten inte var så stor. Skrivare
ägnade sig framför allt åt bokföring och
registrering.

Kalaskokerska
En kalaskokerska är en kvinna eller flicka
som lagar mat på beställning till större kalas
och middagar. Dagens motsvarighet till
kalaskokerska kallas "catering". Kokerska är
den kvinnliga motsvarigheten till yrkestiteln
kock. Men med ökad jämställdhet har ordet
nästan helt slutat att användas, då både män
och kvinnor med yrket nu kallas kock.

Dressare var en manlig textilarbetare.
Han hade yrkesutbildning och hans
arbetsuppgift var att klistra väv så att
trådarna i väven skulle hålla bättre.

Polissyster

Rullerska

Polissyster var ett historiskt yrke i Sverige,
som fanns mellan 1908 och 1958. Det
var en kvinnlig polis. Det var föregångaren
till att öppna polisyrket för kvinnor.Yrket
avskaffades då polisyrket öppnades för
båda könen år 1954.

Rullerska var en kvinna som arbetade inom
textilindustrin. Hennes arbetsuppgift var att
rulla upp garn från mindre spolar till större.
Hon skulle också se till att det inte fanns
något skräp, knutar eller ojämnheter
i garnet.

Dressare

Korvar
Korvar kallades under 1600-1700-talet
de större städernas stadsvakter i Sverige.
Öknamnet var en förvrängning av namnet på
deras vaktlokaler ”corps-de-garde”, som fanns
i olika stadsdelar. Deras uppgifter bestod i att
sätta onyktra i förvar och slå larm om brand
upptäcktes. När de patrullerade på kvällar och
nätter hade de med sig en lång stång som
hade en bygel längst ut. Den klickades fast
om halsen på dem som trilskades och
så fördes de till en arrestlokal.

Sättare
Lajdare
Lajdare, från nederländskans leiden; ungefär
"leda, fösa", var en yrkesgrupp som tog emot
djur vid hamnar och stationer i Stockholm
under 1800-talets andra hälft och in på
1900-talet.

Gulddragarna
Gulddragarna sysslade med att dra ut
rent guld till tråd som kunde användas av
framför allt snörmakare. Gulddragare, en
hantverkare som förgyllde ex hustak
genom att dra bladguld över dem.

En sättare var en person som för hand satte
texter innan det fanns datorer. han använde
metalltyper d.v.s. enskilda stycken med
spegelvända teckenavgjutningar, ungefär som
stämplar, som sattes samman för att bilda ord
och meningar. Då persondatorer blev vanliga
kom texterna att överföras elektroniskt från
författarens dator till tryckeriets apparatur.
Sättarna som yrkesgrupp försvann då.

Konterfejare
Konterfejare är en gammal yrkesbeteckning
för porträttmålare. Ursprunget är det
franska ordet contrefait som betyder
eftergjort eller avbildat.

Klockare
Klockare var ett kyrkligt arbete som från
början, under medeltiden, medförde
uppgiften att vårda kyrkan och dess
inventarier samt ta hand
om klockringningen.

Spolerska
En spolerska var en kvinna som arbetade
inom textilindustrin. Hennes arbetsuppgift
var att spola upp tråd, som skulle användas
som inslag i tyget, kanske för att göra
särskilda mönster, på särskilda pipor.

BILAGA 9C
HISTORISKA YRKEN - BAKSIDA FÖR DUBBELSIDIG UTSKRIFT

Kittelflickare
Hisspojke
Mackbiträde
Blockmakare
Färjkarl
Gruvpiga
Kalaskokerska
Polissyster
Sättare

Konterfejare

Latrintömmare

Mursmäcka

Galanterihandlare

Viktualiehandlare

Sumprunkare

Lykttändare

Väckare

Korv

Lajdare

Gulddragare

Spolerska

Rullerska

Dressare

Klockare

Skrivare

Iskarl

Dragare

Fältskär

Rapsod

Amma

BILAGA 10
HISTORISKA YRKESTITLAR
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1

Kryssa för förmågor som stämmer in.

2

Kryssa för förmågor som stämmer in.

ANALYTISK
Du behöver förstå hur och varför naturen eller
miljön är på ett visst sätt och vilken betydelse det
får för människor, växter och djur.

ANALYTISK
Du behöver vara bra på att analysera och förstå
hur olika saker påverkar varandra så att du kan
organisera för att nå de mål du arbetar mot.

BESLUTSFÖRMÅGA
Det är viktigt att kunna fatta beslut om vad som
är viktigt och när det är nödvändigt att agera, göra
något.

BESLUTSFÖRMÅGA
Du behöver kunna hitta lösningar när
olika problem uppstår.

KOMMUNIKATIV FÖRMÅGA
Du behöver kunna motivera och förklara varför
ett resultat eller ett område är viktigt för olika
verksamheter.

SPRÅK
Det är bra att kunna engelska och gärna något
mer språk då du kan ha kontakt med människor
från olika delar av världen.

3

Kryssa för förmågor som stämmer in.

4

Kryssa för förmågor som stämmer in.

HANDLINGSKRAFTIG
Det är viktigt att du kan arbeta
självständigt och fatta egna beslut.

SAMARBETSFÖRMÅGA
Du bör ha lätt för att samarbeta och
komma överens med människor.

HÄNDIG
Du har ett hantverksyrke så du behöver
tycka om och vara duktig på praktiska
arbetsuppgifter.

SERVICEINRIKTAD
Du behöver förstå vad kunder vill och agera utifrån
det. Du behöver tycka om att hjälpa andra. Det gäller
att behålla lugnet även om kunder är irriterade.

SAMARBETSFÖRMÅGA
Du arbetar ofta i lag tillsammans med
andra och behöver därför kunna samarbeta.

PEDAGOGISK FÖRMÅGA
Du behöver kunna förklara tydligt och
lära ut till andra så de förstår.

5

Kryssa för förmågor som stämmer in.

6

Kryssa för förmågor som stämmer in.

KOMMUNIKATIV FÖRMÅGA
Du behöver kunna ge och ta instruktioner
utan att tappa viktig information.

HÄNDIGHET
Du bör vara händig och klara av att
arbeta med små detaljer.

ORGANISATIONSFÖRMÅGA
Du behöver kunna överblicka flera saker
samtidigt och organisera på effektivt sätt.

NOGGRANNHET
Arbetet ställer krav på att du är
noggrann och tålmodig.

UTÅTRIKTAD
Du möter många olika människor
varje dag från alla delar av världen.

PROBLEMLÖSNING
Det är en fördel att ha förmåga att hitta
nya lösningar på problem och vara uppfinningsrik.

7

Kryssa för förmågor som stämmer in.

KREATIV FÖRMÅGA
Du behöver kunna kombinera
smaker och presentera mat på ett tilltalande sätt.
ORGANISATIONSFÖRMÅGA
Du behöver kunna planera och förbereda
ditt arbete. Det är av stor betydelse.
SAMARBETSFÖRMÅGA
För att arbetet ska fungera är det viktigt
kunna samarbeta med övrig personal på
arbetsplatsen.

8

Kryssa för förmågor som stämmer in.

EMPATISK FÖRMÅGA

Arbetet innebär ofta ett mycket nära och ibland
långvarigt samarbete med de du jobbar med vilket gör
det viktigt att du har förmåga att leva dig in i en annan
människas situation.

PEDAGOGISK FÖRMÅGA

Du samarbetar med och handleder andra yrkesgrupper,
till exempel läkare, psykologer och lärare vilket gör
att du behöver kunna förklara saker på ett bra sätt så
andra kan förstå.

SAMARBETSFÖRMÅGA
Du samarbetar med många andra
yrkesgrupper, vilket gör det viktigt att
kunna samarbeta med andra.
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9

Kryssa för förmågor som stämmer in.

10

Kryssa för förmågor som stämmer in.

INITIATIVFÖRMÅGA
Du behöver kunna vara självgående och ta täten,
kunna leda i produktions- och förbättringsarbete.

HANDLINGSKRAFTIG

NOGGRANNHET
Det är viktigt att vara noggrann i arbetet med att
sköta och övervaka de manskiner du arbetar med.

ORGANISATIONSFÖRMÅGA
Du ansvarar för att planera, genomföra
och utvärdera dina arbeten. Det kräver
förmåga att organisera.

STRESSTÅLIGHET
När det uppstår problem i produktionen
måste du kunna tänka klart och snabbt kunna
hitta lösningar.

SPRÅK
Språkkunskaper är viktigt eftersom beskrivningar,
anvisningar och handböcker ofta är skrivna på
engelska och ibland även tyska.

11

12

Kryssa för förmågor som stämmer in.

När det uppstår störningar i produktionen, t ex att
något inte fungerar, behöver du kunna ta initiativ och
rycka in snabbt för att åtgärda orsaken till störningen.

Kryssa för förmågor som stämmer in.

PEDAGOGISK FÖRMÅGA
Du behöver kunna lära ut och ge
instruktioner på ett intressant sätt.

ORGANISATIONSFÖRMÅGA
Du behöver kunna hålla ordning på detaljer,
människor och tider.

RISKMEDVETENHET
Du behöver uppmärksamma
situationer som är eller kan bli farliga.

SAMARBETSFÖRMÅGA
Det är vanligt att du samarbetar med
andra yrkesgrupper.

SERVICEINRIKTAD
Du behöver förstå vad kunder vill ha
och behöver och kunna agera utifrån det.

SIMULTANFÖRMÅGA
Du behöver kunna göra flera saker samtidigt.

13

14

Kryssa för förmågor som stämmer in.

Kryssa för förmågor som stämmer in.

PROBLEMLÖSNING
I de fall ditt arbetsområde orsakar osämja mellan
grannar kan du komma med kreativa lösningar
som alla inblandade är nöjda med.

NOGGRANNHET
Du arbetar med forskning vilket kräver både
noggrannhet och tålamod.

STYRKA
Arbetet kräver att du klättrar i träd.

PEDAGOGISK FÖRMÅGA
Det är viktigt att kunna föra ut
information på ett intressant sätt.

GOD FYSISK KONDITION
Du måste tycka om att arbeta utomhus
i alla årstider och ha god fysisk kondition.

KRITISKT GRANSKANDE
Det är bra att kritiskt kunna granska information
och skilja på fakta och värderingar samt avgöra
källors användbarhet och trovärdighet.

15

16

Kryssa för förmågor som stämmer in.

Kryssa för förmågor som stämmer in.

GOD LYSSNARE
Att kunna lyssna på elever och studenters tankar
är viktigt i arbetet.

HANDLINGSKRAFTIG
Du behöver kunna agera självständigt
med initiativförmåga.

ORGANISATIONSFÖRMÅGA
Planering är en viktig del av det dagliga arbete.

KOMMUNIKATIV FÖRMÅGA
Du behöver kunna förklara och ge
instruktioner så att mottagaren förstår.

INTRESSERAD AV MÄNNISKOR
Du arbetar nära människor, du kan ha stor
betydelse för deras framtida val.

KUNDFOKUS
Du behöver vara uppmärksam på
kunderna och hjälpsam.
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17

Kryssa för förmågor som stämmer in.

INITIATIVFÖRMÅGA

Ditt arbete handlar till stor del om att ta initiativ till
och starta projekt som ska förbättra människors hälsa.
Det är en fördel om du kan vara drivande och tycker
om att organisera ett sådant arbete.

SAMARBETSFÖRMÅGA
Du har mycket kontakt med andra
som också är en del i arbetet.
KUNNA UTTRYCKA SIG I TAL OCH SKRIFT

Du bör ha lätt för att uttrycka dig i tal och skrift.
19

Kryssa för förmågor som stämmer in.

18

Kryssa för förmågor som stämmer in.

REGEL- OCH INSTRUKTIONSFOKUS
Du arbetar utifrån lagstiftning. Lagar och regler
som är viktiga att följa.
SAMARBETSFÖRMÅGA
Du samarbetar med många olika aktörer
till exempel andra myndigheter, sjukvård,
byggföretag samt allmänheten.
STRESSTÅLIG
Ibland behöver du fatta snabba beslut
i situationer där all fakta inte finns tillgänglig.
20

Kryssa för förmågor som stämmer in.

KOMMUNIKATIV FÖRMÅGA
Du behöver kunna lyssna, vara tydlig och kunna
leva dig in i andra människors behov.

GOD SYN
Du måste ha god syn med eller utan
glasögon, normalt färgseende och god hörsel.

KREATIVT TÄNKANDE
Du behöver kunna se möjligheter
utifrån givna ramar.

RÖRLIG
Du behöver vara rörlig och ha god fysik.

SAMARBETSFÖRMÅGA
Du behöver kunna samordna och sammanväga
olika intressenters krav och önskemål.

UTOMHUSARBETE
Du behöver trivas med att arbeta utomhus.
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1

GEOGRAF – GIS INGENJÖR

2

LOGISTIKER

• Du arbetar med att ta reda på hur något ser ut och
fungerar.
• Du analyserar olika behov; vad behövs? vem behöver vad?

• Du ser till att rätt vara finns på rätt plats i rätt tid.

Hur kan en göra så att så många som möjligt ska bli nöjda?

• Du arbetar med kunder.

• Du föreslår var bostäder, vägar, industrier, skolor eller
idrottsanläggningar ska placeras.

• Du planerar transportväg, transportsätt och bokar
lagerutrymme.

• Kartor är viktiga hjälpmedel och synliga resultat av ditt
arbete.

• Du planerar hur mycket ni behöver ha på lager för att
kunna sälja det ni vill eller det ni kommer att göra av med.

• Du arbetar ofta med frågor kopplade till hållbar
utveckling i Sverige eller internationellt.

3 VVS-MONTÖR/INDUSTRIRÖRMONTÖR

4 DRIFTTEKNIKER OCH SUPPORTTEKNIKER INOM IT

• Du arbetar med att lösa problem inom ditt område.
• Arbetsuppgifterna varierar beroende på hur stort
företaget är.

• Du installerar och reparerar.

• När utrustning köpts in ansvarar du för installationen av
den samt testar så det fungerar.

• Ditt arbete gör att människor kan duscha, tvätta
och får ett bra klimat inomhus.

5

TRAFIKASSISTENT

• Du kan ge hjälp till personer som behöver det över
telefon.

6

• Du jobbar med tillverkning och reparation av små
produkter t ex medicinska instrument och kameradetaljer.

• Du möter dagligen människor från hela världen.
• Du ser till att det finns bränsle till planen och mat till
passagerarna.

• Vanligast är att en konstruktör eller forskare utvecklar en
produkt som du sedan tillverkar efter en ritning.

• Du kontrollerar biljetten, identifierar resenären, väger och
märker väskor och annat bagage.

• Du arbetar ofta självständigt efter anvisningar i en
verkstad.

• Du kan ha som uppgift att hjälpa passagerare som
behöver särskild hjälp.

• Du måste kunna hitta praktiska lösningar på tekniska
problem.

• Det är din uppgift att få passageraren att känna sig
uppmärksammad och trygg.

KALLSKÄNKA

7

FINMEKANIKER

• Du har många olika arbetsuppgifter t ex svarvning,
fräsning, slipning, och montering.

8

LOGOPED

• Du arbetar med att tillaga kalla rätter som förrätter,
sallader och desserter.
• Du planerar, förbereder, tillagar och presenterar maten på
ett tilltalande sätt.
• Du har ett kreativt och skapande arbete där det är bra att
vara intresserad av att testa olika smakkombinationer.
• Hygien är viktigt.
• Det är viktigt att ha kunskap om vad maten innehåller.

• Du arbetar med människor i alla åldrar som har
svårigheter att tala, använda sitt språk eller sin röst,
kommunicera eller äta och svälja.
• Du arbetar med att utreda, ställa diagnos på och behandla
olika typer av tal- språk och kommunikationsproblem.
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CNC-OPERATÖR

9

• Du arbetar med att sköta datorstyrda maskiner som
genom t ex svarvning tillverkar detaljer av metall, trä eller
plast.
• Dina arbetsuppgifter kan variera från att förbereda
maskiner för det de ska tillverka till att själv programmera
och läsa ritningar.
• I arbetet kan också ingå en del enklare underhålls- och
reparationsarbeten.

11

BADMÄSTARE

• Din arbetsuppgift är att förebygga olyckor, agera vid akuta
situationer och ge service.
• Ibland jobbar du i kassan med försäljning och informerar
om verksamheten.
• Du arbetar även med vattenreningen genom att ta
prover på vattnet, spola filter och se till att klor- och
pH-värdet är rätt.
• Arbetsmiljön är ofta varm, fuktig och bullrig.

13

ARBORIST

• Du är trädvårdsspecialist och vårdar träd i städer,
trädgårdar och andra bebyggda miljöer.
• Du arbetar för att träden skall vara säkra, vackra,
problemfria och leva länge.
• Du beskär och fäller träd.
• Den vanligaste uppgiften är sk kronrensning, vilket
betyder att du tar bort döda, skadade eller sjuka grenar.
• Du beskär träd som skymmer solen eller växer över
byggnader, vägar och järnvägar.

15

STUDIE-OCH YRKESVÄGLEDARE

10

AUTOMATIONSTEKNIKER

• Ditt arbete är både praktiskt och tekniskt.
• En stor del av arbetet handlar om att göra felsökningar
och då använder du dig av mätinstrument och testprogram
för att hitta felen.
• Du kan även arbeta med att utveckla nya tekniska
lösningar.

12

SCRIPTA

• Du hjälper producenten och regissören att hålla ordning
på folk, prylar och papper vid film och TV-produktioner.
• Vid en inspelning följer du fotografen och skriver ner vad
som händer framför kameran.
• Det är viktigt att hålla reda på detaljer som att
skådespelarnas klädsel och maskering är den rätta och att
olika föremål står på rätt plats.
• Ett utvecklat bildsinne kommer väl till pass.
• Att hålla ordning på tiderna för olika programinslag och
inspelningar är en viktig del av arbetet.

14

TOXIKOLOG

• Du undersöker, bedömer och informerar om hur olika
kemiska ämnen påverkar människor, djur och den miljö de
lever i.
• Det kan till exempel gälla miljöföroreningar som gör
att fiskar får svårt att fortplanta sig eller ämnen i maten
som orsakar sjukdomar eller andra skadliga effekter hos
människan.
• Du forskar själv eller sammanställer och utvärderar
andras forskning och testresultat.
• Du ägnar mycket tid åt att söka, läsa och bedöma
information från olika håll i världen.

16

ÅTERVINNINGSARBETARE

• Du vägleder och informerar personer som står inför val
av utbildning och/eller arbete.
• Du ska stödjer och stärker människor i en valsituation
och det personliga samtalet är ditt viktigaste verktyg.

• Du jobbar oftast med att vägleda kunder på arbetsplatsen.
Kunderna kan vara privatpersoner eller företag.

• Vägledning är en pedagogisk aktivitet med målet att göra
det lättare för personer, oavsett ålder och tidpunkt i livet,
att välja utbildning, yrke eller karriär.

• Kundbemötandet är viktigt och den största delen av
jobbet är att hjälpa kunden att sortera rätt .

• En viktig uppgift är att informera om utbildningar, yrken
och arbetsmarknad.
• Du har mycket kontakt med elever, lärare, föräldrar och
representanter för arbetslivet.

• Att kunderna sorterar rätt bidrar till att öka
renhetsgraden för varje typ av avfall vilket är målet för
verksamheten.
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17

FOLKHÄLSOPLANERARE

18

BRANDINGENJÖR

• Du arbetar med att skapa en god folkhälsa, det betyder
att du arbetar för att så många som möjligt i befolkningen
har en bra hälsa, och att skillnaderna mellan olika grupper
inte är för stora.

• Du arbetar med brandsäkerhet och skyddsfrågor.

• Du arbetar med att organisera och planera insatser som
ska förbättra befolkningens hälsa.

• Du arbetarmed utbildning, information och rådgivning när
något i samhället ska planeras eller byggas.

• Att sprida information och ge befolkningen kunskap
om olika saker som påverkar hälsan är en stor del av en
folkhälsoplanerares arbete.

• Du lämnar synpunkter på till exempel vad som är bäst för
att miljön ska bli så säker som möjligt eller hur transporter
ska ske för att säkerheten ska vara hög.

19

LANDSKAPSARKITEKT

• Du arbetar med den yttre miljön till exempel torg, parker,
trädgårdar och grönområden.
• Du arbetar med att utforma yttre miljöer vilket betyder
att du gör ritningar och modeller på bostads- och
industriområden, gator, torg eller parker.
• Du planerar yttre miljöer vilket betyder att t ex planera
för hur en ny stadsdel ska se ut så att befolkningen får en
vacker och trivsam boendemiljö.
• Du kan utreda och undersöka vilka konsekvenser ett
bygge kan medföra ur olika aspekter. Det kan handla om
vilken påverkan ett vägbygge har på friluftslivet eller miljön i
ett område.
• Du kan förvalta utemiljön vilket betyder att du ser till
sköts och utvecklas på bästa möjliga sätt.

• Du arbetar med att på olika sätt förebygga olyckor och
kan också leda arbetet på en olycksplats.

20

BANGÅRDSOPERATÖR

Till bangården kommer godståg med vagnar som ska
transporteras vidare till olika delar av landet eller till
utlandet.
• Du kopplar isär de ankommande godstågen och växlar
ihop vagnarna till nya tågset så att de kommer till rätt
mottagare i hamnar och vid industrispår.
• Med ett radiostyrt lok hämtar du vagnar som kunder har
lastat och växlar ihop dem till avgående tåg.
• I en bärbar dator registrerar du lasten i vagnarna och
uppgifterna skickas till vagnarnas mottagningsstationer.
• Du kan också hjälpa lokförare med säkerhetskontroll av
tåget, vilket kräver att du är uppmärksam och noggrann.
• Växlingsarbetet är ett rörligt utomhusarbete.

11. Badmästare
12. Scripta
13. Arborist
14. Toxikolog/ekotoxikolog
15. Studie- och yrkesvägledare

16. Återvinningsarbetare
17. Folkhälsoplanerare
18. Brandingenjör
19. Landskapsarkitekt
20. Bangårdsoperatör

1. Geograf( GIS-ingenjör)

2. Logistiker

3.VVS-montör

4. Drifttekniker

5. Trafikassistent

6. Finmekaniker

7. Kallskänka

8. Logoped

9. CNC-operatör

10. Automationstekniker

BILAGA 12
OVANLIGA YRKEN

BILAGA 13
IDÉGENERERING EGENSKAPER OCH INTRESSEN

Intresse:

Förmåga:

Förmåga:

Förmåga:

Egenskaper:

Egenskaper:

Egenskaper:

BILAGA 14
KÄRA JAG

Kära jag
Många röster talar om för dig hur du ska tänka, planera och välja inför gymnasiet.
Men har du pratat med dig själv? Tänk dig in i att du om cirka 15 år sitter och tänker
tillbaka på din högstadietid och det stundande gymnasievalet. Vad tycker ditt 30-åriga
jag har varit viktigt i livet? Vilka röster och uppmaningar tycker 30-åringen att du kan
tänka bort inför valet? Skriv ett brev till ditt högstadie-jag från ditt 30-åriga-jag om hur
hen tycker att du ska tänka inför gymnasievalet.

