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Arbetsmaterial för Yrkesdagar 

åk 4-6  
(komplement/alternativ till PRAO) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Skapat av;  Studie- och yrkesvägledare: Therese Gustafsson Norreportskolan; Jenny Norberg Randowo 
Västervångskolan  
Ystad Kommun 

 
 
Mål och syfte: 
Materialet som följer är idéer som uppfyller delar av Ystads kommuns handlingsplanplan för studie och 
yrkesvägledning. Det är också tänkt som ett Komplement/alternativ till PRAO i yngre åldrar.  

 
”Praktiska arbetslivserfarenheter, undervisning som rör arbetslivet, studiebesök, 
utbildningsinformation och aktiviteter för att utveckla elevens självkännedom är en viktig del 
i studie- och yrkesvägledningen.”  

( Handlingsplan med riktlinjer för studie- och yrkesvägledning i Ystad kommun2015 ) 
 
Arbetsmaterialet täcker alla delar av behovstrappan 

 Kunskap om hur man söker arbete 

 Kunskap om olika utbildningsvägar 

 Insikt i varför man arbetar 

 Kunskap om arbetsmarknaden, regler, historiskt och i andra länder 

 Kunskap om branscher och yrken 

 Träning i att se samband koppla ämne till yrke 

 Träning i att söka granska och sålla information 

 Hjälp att inse konsekvenser av sina val, medvetenhet om traditionsbundna val 

 Medvetenhet om genusaspekten 

 Träning i självkännedom och samspel med andra människor 
 
I detta häfte får du förslag på lektionsupplägg som syftar till att öka elevernas yrkeskunskaper.  

 
Mer information och tips hittar ni på  
http://ystad.se/skola--forskola/pedagog-iystad/syo---idebank/  
  

http://ystad.se/skola--forskola/pedagog-iystad/syo---idebank/
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Uppstart: Yrkesinventering av ett klassrum 

 
Mål och syfte: 
Det finns idag ca 8761 olika yrken målet med denna övning är att ge eleverna ett vidgat 
perspektiv.  

 Kunskap om branscher och yrken 

 Träning i att söka granska och sålla information 
 
Material: 
Whiteboardtavla, pennor (alternativt ett delat dokument som alla kan skriva i) och ditt 
klassrum. Alternativ är att utöka det till hela skolan men då låta det ta lite längre tid.   
 
Frågan är: 
Hur många yrken är representerat i detta klassrum/skola?  
 
Tillvägagångsätt 
Brainstorma och skriv på tavlan eller ett delat dokument. Kommer ni inte på vad ett yrke heter 
så leta upp det. Resultatet kan med fördel fotas och sättas upp på väggen som inspiration.  
 
Förslag på yrken 
Lärare, målare, snickare, murare, golvläggare, glasmästare, sömmerska, konstnär (tavlor eller 
mönster på tyg), bokbindare, författare, tapetserare (om ni har klädda möbler), datatekniker, 
dataingenjör, elektriker, montörer av diverse, penn- och whiteboardtavlatillverkare, 
golvtillverkare, sladdtillverkare, papperstillverkare, rörmokare, brandvarnare-installatör 
uppfinnare mm. Väljer ni hela skolan… rektor, administratör, lokalvårdare, kock, och fler 
tillverkare, mm, 

           Gå vidare med  
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Skapat av;  Studie- och yrkesvägledare: Therese Gustafsson Norreportskolan; Jenny Norberg Randowo 
Västervångskolan  
Ystad Kommun 

 
Yrkesträdet  
 
Mål och syfte: 
Skapa kontakter för vidare arbete med studie- och yrkesvägledning  

 Kunskap om branscher och yrken 

 Träning i att söka granska och sålla information 

 Hjälp att inse konsekvenser av sina val, medvetenhet om traditionsbundna val 

 Medvetenhet om genusaspekten 

 Träning i självkännedom och samspel med andra människor 
 
Material  
Ett träd egenhändigt ritat eller kopierat med minst 4 bubblor att skriva i (gärna farmor, farfar, 
mormor, morfar, faster, farbror, moster, morbror, mamma och pappa om det finns möjlighet).  
 
Kontaktuppgifterna behåller du som lärare för att kunna kontakta vid tillfälle se ”besök i 
klassrummet” nedan). 
 

Tillvägagångssätt 
Eleverna får i uppgift att gå hem och intervjua vårdnadshavare och/eller släktingar. 
Frågeställningar: 
Vad arbetar(arbetade) mina vårdnadshavare med?  
Var(vilken arbetsplats)? 
Vad påverkade dem i deras yrkesval?  
Vad arbetade mina mor-och farföräldrar med (ta det yrke de haft längst tid)?  
Vad påverkade deras yrkesval (vad tror Du påverkade dem)? 
Vilka egenskaper/kunskaper har de haft glädje av? 
Ta gärna med om ni vet uppgifter längre bak i släkten. 
Kontaktuppgifter om kan tänka sig att komma och berätta om yrke eller ta emot 
studiebesök. 

Trädet ska utformas så att eleven själv står längst ner som JAG och runtom skriver eleven 
sina nuvarande yrkesfunderingar/drömmar.  
 

Detta kan göras i datorn eller som en klipp- och klistraövning. Ett tips är att klistra in fina 
bilder på något som kan kopplas till yrkena. 
 

Sätt upp alla Yrkesträden och diskutera kring vilka elever som tror att de hamnar på samma 
gren som någon annan i släkten samt varför? 
Tror eleverna att deras framtida val av yrke kan påverkas av vad medlemmarna i 
familjen/släkten har arbetat med, varför, varför inte? 
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MITT YRKESTRÄD 
 

Ex. på hur en elevs Yrkesträd kan se ut.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pappa – Polis 
 

Mamma – Lärare 
 

JAG 

Polis? 

Skådespelare

? 

Farmor – Läkare 
 

Mormor – Lärare 
 

Morfar – Lärare 
 

Moster – Säljare 
 

Farfar – Tandläkare 
 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOjPh5CqsscCFYUYLAodIBEALg&url=http://emmabylgers.blogg.se/2012/december/tjana-extra-pengar.html&ei=SPzSVeiLAYWxsAGgooDwAg&bvm=bv.99804247,d.bGg&psig=AFQjCNG98O1bbgKo0qHFvRg9eL-vXbi_cg&ust=1439976893915160
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Intervjumall Yrkesträd 
  
Relation (Ex. Vårdnadshavare, farmor, farfar, mormor, morfar, faster, farbror, moster, 
morbror..?) 

 
 
Vad arbetar du med (eller har arbetat med)? 

 
 

Var (vilken arbetsplats)? 

 
 
Varför valde du det yrket? 

 
 

 
 

Vilka egenskaper och kunskaper har du haft mest glädje av? 

 
 

 
 

 
 

Har du någon speciell utbildning för ditt yrke? 

 
 

Har du möjlighet att berätta lite om ditt yrke för vår klass? 

 
JA                                    NEJ 
 

Har du möjlighet att ta emot min klass på ett studiebesök? 

 
JA                                    NEJ 
 

Kontaktuppgifter (fylls i om du kryssat i något JA) 

Telefon: 
 

E-mail: 
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Nästa uppgift 
Eleven får nu välja ut ett eller flera yrken som han/hon finner intressant utifrån trädet eller 
något annat intressant yrke (kanske utifrån yrkesinventeringen) att fördjupa sig i. Detta kan 
göras på flera olika sätt. Välj metod utifrån eleveras ålder och mognad. 

 
Nyfiken på ett yrke 
Välj ett yrke som du vill veta mer om. Du kan göra det på flera olika sätt.  Antingen väljer du ett 
av de yrken som finns på ditt träd och gör en intervju med personen i fråga eller så kan du leta 
upp ditt drömyrke på  www.yrmis.se eller www.ams.se  

 

Ta reda på 

 Vad heter yrket? 

 Var kan man arbeta? 

 Vilka är arbetsuppgifterna? 

 Vilken yrkesgrupp tillhör yrket? 

 Vilken teknik används ofta i yrket? 

 Hur ser könsfördelningen kvinnor/män ut tror du? 

 Om det är flest kvinnor/män, varför är det så tror du? 

 Vilken utbildning krävs för yrket? Räcker det med gymnasiet eller måste man läsa vidare 

på högskola? 

 Lön? (brukar vara känsligt när man frågar, men du kan kolla här 

http://scb.se/lonedatabasen/ ) 

 Hur är arbetsmiljön? 

 Vilka skolämnen har man användning för i yrket? 

 Vad är bäst med yrket och vad är sämst? 

 Vad ska man vara bra på? Vilka egenskaper och förmågor bör man ha? 

 Arbetar man ute/inne (miljö)? Själv eller tillsammans med andra? 

 Är man anställd eller är man egenföretagare (entreprenör)? 

 Liknande yrken? 

 

 

 

http://www.yrmis.se/
http://www.ams.se/
http://scb.se/lonedatabasen/
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Förslag på redovisningssätt   

1. Gör en Keynote/Prezi där du presenterar dina fakta med bilder (kanske får du lov att 

besöka arbetsplatsen vid intervjutillfället och också ta bilder, eller be den du intervjuar 

ta bilder och skicka till dig eller leta bilder som passar på nätet, tänk på CC bara).  

Det ska vara minst 4 slides/bilder.  

2. Avsluta din presentation med att besvara följande fråga: Är detta ett yrke för dig? 

Varför/varför inte?  

 

Presentationen redovisas vid lämpligt tillfälle (2-5 presentationer/vecka?) 
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Studiebesök   
(ju fler desto bättre, sist i detta häfte finns alla branscher, se även ”Ämne=Yrke” ) 

 
Mål och syfte:  
 

 Kunskap om hur man söker arbete 

 Kunskap om olika utbildningsvägar 

 Insikt i varför man arbetar 

 Kunskap om arbetsmarknaden, regler, historiskt och i andra länder 

 Kunskap om branscher och yrken 

 Träning i att se samband koppla ämne till yrke 

 Medvetenhet om genusaspekten 

 Träning i självkännedom och samspel med andra människor 
 
 
Koppla gärna ihop studiebesöket till det ämne ni just nu har på agendan t.ex. miljö, arbetsliv, 
källsortering, konsumtion mm   
 
Material:  
”Trädet” eventuella kontaktuppgifter som ni fick  kan ge möjlighet till kontakt med det 
företag/yrke ni är intresserade av.  
  
Studiebesöksalternativ  
I stället för helklass kan ni med fördel dela upp er i mindre grupper och därefter redovisa 
muntligt och/eller skriftligt för varandra. 
 
Inför studiebesöket 
Be eleverna fundera över vilka frågor de skulle vilja ställa till företaget/personen.  
Vilka förväntningar har de? Vilken nytta har företaget i samhället?  
 
Skriv gärna ner frågorna och maila företaget så de är förberedda när ni kommer. Ev. kan kanske 
företaget ge er en införuppgift.  

 
Glöm inte att gå igenom förhållningsregler samt att fylla i riskanalysen innan!  
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Frågor som är bra att ställas (utöver ämneskoppling) på studiebesöket är: 
 

 Vad gör man på företaget/arbetsplatsen (huvudsakliga arbetsuppgifter)? 
 

 Vilka yrkesgrupper finns representerade på företaget/arbetsplatsen?  
 

 Vad är de viktigaste kompetenserna som krävs av dem som jobbar för er (personlighet, 
egenskaper, färdigheter, gymnasieutbildning, högskoleutbildning, annan utbildning)?  

 

 Arbetar här flest män eller kvinnor? 
 

 Hur är arbetsmilön (lugn, högljudd, utomhus…)? 
 

 Vilka arbetstider har man (dag, natt, helg…)? 
 
 
 
Efter studiebesöket 
Fundera och diskutera  -Vad var bra? Och vad var dåligt? Varför behövs denna arbetsplats i 
samhället?  
 
Låt gärna eleverna göra något som kan sättas upp eller sammanställas. 
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Besök i klassrummet  

(ju fler desto bättre. Se även ”Ämne =Yrke” ) 
 
Det är ibland svårt för företag/vuxna att ta emot praoelever i ålder 10-12 av en mängd olika 
anledningar. Då kan detta vara ett bra alternativ. 
 
Mål och syfte:  

 Kunskap om hur man söker arbete 

 Kunskap om olika utbildningsvägar 

 Insikt i varför man arbetar 

 Kunskap om arbetsmarknaden, regler, historiskt och i andra länder 

 Kunskap om branscher och yrken 

 Träning i att se samband koppla ämne till yrke 

 Medvetenhet om genusaspekten 

 Träning i självkännedom och samspel med andra människor 
 
Koppla gärna ihop besöket till något ämne ni arbetar med.  

 

Material: 

”Yrkesträdet” kontaktuppgifterna som ni fick där kan ge möjlighet till kontakt med det 

företag/yrke/person ni är intresserade av.  

 

Tillvägagångssätt:   

Ring/maila person/företag och fråga om de har möjlighet att komma och ge lite information till 

i eleverna i syfte med ovanstående.  

 
Inför besöket 
Be eleverna fundera över vilka frågor de skulle vilja ställa till företaget/personen  
Se förslag under ”Studiebesök 
Skriv gärna ner frågorna och maila personen så han/hon är förberedd.   
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Ytterligare förslag på frågor: 
 

 Vad heter yrket? 

 Var kan man arbeta? 

 Vilka är arbetsuppgifterna/vad gör man? 

 Vilken yrkesgrupp/bransch tillhör yrket? 

 Hur ser könsfördelningen kvinnor/män ut? 

 Vilken utbildning krävs för yrket? Räcker det med gymnasiet eller måste man läsa vidare 

på högskola? 

 Lön? (brukar vara känsligt när man frågar, men du kan kolla här 

http://scb.se/lonedatabasen/ ) 

 Hur är arbetsmiljön? 

 Vilka skolämnen har man användning för i yrket? 

 Vad är bäst med yrket och vad är sämst? 

 Vad ska man vara bra på? Vilka egenskaper och förmågor bör man ha? 

 Arbetar man själv eller tillsammans med andra? 

 Är man anställd eller är man egenföretagare (entreprenör)? 

 Liknande yrken? 

 

  

http://scb.se/lonedatabasen/
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Värderingar om utbildning och arbete 

Syfte och mål 

o Insikt i varför man arbetar 

o Skapa ett genustänk 

Denna diskussionsövning kan t.ex. användas vid för eller efterarbete kring yrkesdagar. Koppla 

den gärna till lektioner som handlar om arbetsmarknad och arbetslivet. 

Dela upp klassen i mindre grupper. Låt dem diskutera frågorna i ca tio minuter. Låt dem sedan 

redovisa sina svar i helklass. Förslag på diskussionsunderlag: 

 

 Ingen skulle jobba om man fick pengar ändå 

 Vad är ett ”bra” jobb? 

 Högskoleförberedande program (gymnasieprogram som du måste 

läsa vidare på högskola) är bättre än yrkesprogram 

(gymnasieprogram som ger dig en yrkesexamen.)  

 Tjejer är intelligentare än killar 

 Den som har längre utbildning ska ha högre lön 

 Du kan bara bli lycklig om du hittar det rätta jobbet 

 Det är viktigt att du är noga när du väljer gymnasieprogram 

eftersom det är troligt att du kommer att jobba med det resten av 

livet 

 Tjejer är inte intresserade av teknik 

 Om du kan få ett jobb på ett stort, känt företag är du trygg för 

resten av livet 

 I vården ska bara kvinnor arbeta 

 Killar är bättre på att arbeta med bilar än tjejer 

 Hur kommer det sig att fler tjejer söker Vård- och 

Omsorgsprogrammet och fler killar Fordon och Transport 

programmet? 

                                 

 



 

Skapat av;  Studie- och yrkesvägledare: Therese Gustafsson Norreportskolan; Jenny Norberg Randowo 
Västervångskolan  
Ystad Kommun 

 
Ämne = Yrke  
Några frågor som ställs av elever är -Varför måste jag lära mig detta? Vad ska jag använda detta 
till?  
Detta förslag syftar på att koppla ämnen till olika yrken. Att sätta ord på hur eleven kan dra 
nytta av ämnet i ett framtida yrke kan eventuellt motivera och stimulera lusten att lära.  
Det syftar också till att eleverna får se mängden yrken som finns. 
 
Ämne = yrke kan ske genom t.ex. muntligt berättande från ämnesläraren, en inbjuden 
föreläsare som använder sig av ämnet i sitt dagliga arbete, studiebesök och/eller 
genom filmvisning: 
www.yrmis.se  
www.mittrke.se  
http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Yrke-och-framtid/Yrken-A-
O/Yrkesfilmer.html 
 

Några förslag till Ämne =Yrke (lärare och forskare finns såklart med i alla) 
Språk   

(sv, eng, modernt språk) 

*Turistguide *Tolk *Översättare *Mediayrken *Författare *Affärsbiträde 

*Säljare *Redaktör *Modersmålslärare *Hotellreceptionist 

*Gränskontrollant *Flygvärdinna *Flygplatskontrollant *Flygledare 

Samhällskunskap *Samhällsvetare *Politiker *Reseguide *Journalist *Sociolog 

*Copywriter *Åklagare *Studie –och yrkesvägledare*Polis *Marknadsförare *Jurist 

*Friskvårdsinspektör 

Religion *Präst *Diakon *Kurator *Församlingspedagog *Socionom 

*Vårdarbetare *Biståndsarbetare *Integrationshandläggare 

Geografi  *Arkeolog *Konservator *Geolog *Meteorolog *Matros *Geograf, Sjökapten 

Historia  *Museitjänsteman *Bibliotekarie *Journalist *Historiker 

Bild  

 

*Fotograf *Designer *Konstnär *Grafiker *Illustratör *Tatuerare 

*Scenograf *Art director *Målare *Maskör 

Matematik  

 

*Ekonom*Arkitekt*Ingenjör*Egenföretagare*Sjuksköterska*Statistiker*Läkare 

*Försäkringstjänsteman *Revisor *Receptarie *Inköpare 

Teknik  

 

*Bilmekaniker *Uppfinnare *Civilingenjör *VVS-montör 

*Tryckare *Radio och tv-tekniker *Percussionister *Ortopedingenjör 

*Optiker *Maskinreparatör *Låssmed *Lokförare *Maskinförare 

*Industridesigner *Hjälpmedelstekniker *Flygmekaniker *Webmaster 

*Webbdesigner *IT-support *Programmerare 

*Originellare *Nätverkstekniker 

Kemi  

 

*Kemist *Forskare Livsmedelstekniker *Laboratorieingenjör 

*Biomedicinskanalytiker *Brandingenjör *Återvinningsarbetare 

*Toxikolog *Lackerare *Forensiker 

Fysik  

 

*Vetenskapsman *Rymdforskare *Fysiker *Sjukhusfysiker 

*Ljud- och ljustekniker *Elektriker *Meteorolog *Oceanograf 

http://www.yrmis.se/
http://www.mittrke.se/
http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Yrke-och-framtid/Yrken-A-O/Yrkesfilmer.html
http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Yrke-och-framtid/Yrken-A-O/Yrkesfilmer.html
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Biologi *Miljövårdsyrken *Skogskonsulent *Audionom *Kiropraktor 

*Veterinär *Trädgårdsanläggare *Sjuksköterska *Undersköterska 

*Läkare *Barnmorska *Tandläkare *Tandsköterska *Hydrolog 

*Florist *Miljövårdsyrken *Logoped *Landskapsarkitekt *Hudterapeut 

Idrott  *Tränare *Elitidrottare *Hälsopedagog *Friskvårdskonsulent *Sjukgymnast 

*Naprapat *Massör *Fritidsledare *Fritidspedagog 

Musik *Artist *Musiker *Kompositör *Producent 

Drama  

 

*fritidsverksamhet *artist*aktör/aktris *socialverksamhet *scripta 

*producent *regissör  

Slöjd  

 

*Designer (textil, möbler, kläder) *Snickare *Tapetserare *Plåtslagare 

*Tapetserare *Sömmerska *Svetsare *Ställningsbyggare *Smed 

*Tandtekniker *Skräddare *Glasmästare * Smyckesdesigner 

Hemkunskap  

 

*Bagare *Kock *Livsmedelstekniker *Kallskänka *Styckare *Slaktare 

*Konditor *Husmor 

 
Sveriges olika Branscher   
 

 Administration, ekonomi, juridik 
 Bygg och anläggning 
 Data/IT 
 Försäljning, inköp, marknadsföring 
 Hantverksyrken 
 Hotell, restaurang, storhushåll 
 Hälso- och sjukvård 
 Industriell tillverkning 
 Installation, drift, underhåll 
 Kropps- och skönhetsvård 
 Kultur, media, design 
 Militärt arbete 
 Naturbruk 
 Naturvetenskapligt arbete 
 Pedagogiskt arbete 
 Sanering och renhållning 
 Socialt arbete 
 Säkerhetsarbete 
 Tekniskt arbete 
 Transport 

 
Mer information och tips hittar ni på  
http://ystad.se/skola--forskola/pedagog-iystad/syo---idebank/  
 

http://ystad.se/skola--forskola/pedagog-iystad/syo---idebank/

