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Årskurs Aktivitet för eleverna Syfte Ansvariga 
Fritidshemmen Leka yrke/rollspel 

Leklådor med yrkestema som innehåll 
Genom lek diskutera och få 
insikt i olika yrken utifrån klass, 
kön och etnicitet 

Fritidspersonal 

 
F 

 
Mitt framtidsyrke, blankett 
Måla eller skapa självporträtt 
Besök på brandstationen. 
Besök av tandsköterskan 
Leka olika yrkeslekar/rollspel  
 

 
Få kunskap om olika yrken 
genom elevernas redovisningar. 
Kunna presentera sig själv.  
Besöka en arbetsplats, vilka 
yrken finns där 

 
Förskollärare och 
fritidspedagoger 

 
1 

 
Mitt framtidsyrke, blankett 
Besök på exempelvis bondgården.  
Leka olika yrkeslekar/rollspel 
Titta på filmer och läsa böcker om olika yrken  
Diskutera ”Kan alla jobba med allt?”  
 
 
Vad behöver man kunna för att bli…? Vilket 
ämne är då viktigt i skolan kopplat till det? I vilka 
yrken har man användning för matte, svenska 
osv? 
 

 
Få kunskap om olika yrken 
genom elevernas redovisningar. 
 
 
Få syn på könsstereotyper, klass, 
etnicitet 
 
Koppla inslag i undervisningen 
till kommande arbetsliv och 
framtida studier. 

 
Lärare och 
fritidspedagoger 

 
2 

 
Mitt framtidsyrke 
Leka olika yrkeslekar/rollspel 
Bjuda in föräldrar att komma och berätta om sitt 
yrke 
Ta reda på vad det finns för olika yrken. 
Diskutera ”Kan alla jobba med allt?” 
 
Vad behöver man kunna för att bli…? Vilket 
ämne är då viktigt i skolan kopplat till det? I vilka 
yrken har man användning för matte, svenska 
osv? 
 

 
Få kunskap om olika yrken 
genom elevernas redovisningar. 
 
 
Få syn på könsstereotyper, klass, 
etnicitet 
 
Koppla inslag i undervisningen 
till kommande arbetsliv och 
framtida studier. 

 
Lärare och 
fritidspedagoger 

 
3 

 
Mitt framtidsyrke 
Besök på Tekniska verken 
Intervjua förälder eller annan vuxen om deras 
yrke. 
 
Ta reda på vad det finns för olika yrken. 
Diskutera ”Kan alla jobba med allt?” 
 
Vad behöver man kunna för att bli…? Vilket 
ämne är då viktigt i skolan kopplat till det? I vilka 

 
Få kunskap om olika yrken 
genom elevernas redovisningar. 
 
 
 
Få syn på könsstereotyper, klass, 
etnicitet 
 
 

 
Lärare och 
fritidspedagoger 
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 Brev till föräldrar i början på terminen där de får anmäla sitt intresse 

att komma och berätta om sitt yrke 

 Uppmuntra föräldrar som kommer på besök att berätta om sitt yrke 

 Ta del av yrkeskompetenser som finns på skolan eller dess närmiljö 

(vaktmästare, städ, kök, rektor, bibliotekarie, kyrkan) 

 

 Blanketten Mitt framtidsyrke sätts in i IUP-pärmen 

 

 

yrken har man användning för matte, svenska 
osv? 
 

Koppla inslag i undervisningen 
till kommande arbetsliv och 
framtida studier. 

 
4 

 
Mitt framtidsyrke 
Besök av en studie/yrkesvägledare 
Se yrkesfilmer från arbetsförmedlingens 
hemsida  
Göra collage om olika yrkesgrupper/ branscher  
Arbeta på nätet med teknikspanarna som har 
info om ”nya” yrken inom teknik 
 

 
Få kunskap och insikt om olika 
yrken, arbetsplatser och 
arbetsuppgifter 

 
Arbetslaget 
Ämnesgrupper 
Studie- och 
yrkesvägledare 

 
5 

 
Mitt framtidsyrke 
Besöka en arbetsplats: 

 Intervju med någon på arbetsplatsen - 
ta reda på vilken utbildning/ kompetens 
som krävs för något yrke 

 Eleverna redovisar om sitt besök 
 

Arbeta på nätet med teknikspanarna som har 
info om ”nya” yrken inom teknik 
 

 
Få kunskap och insikt om olika 
yrken, arbetsplatser och 
arbetsuppgifter 
Få inspiration och förståelse för 
att olika yrken kräver olika 
färdigheter.  

 
Arbetslaget 
Ämnesgrupper 

 
6 

 
Mitt framtidsyrke 
Besök av en studie/yrkesvägledare  
Prova på att söka jobb: 

 skriva ett CV 

 Skriva ett personligt brev 

 Besöka platsbanken 
 

Arbeta på nätet med teknikspanarna som har 
info om ”nya” yrken inom teknik 
 

 
Få kunskap och insikt om olika 
yrken, arbetsplatser och 
arbetsuppgifter 
Eleverna ska få kunskap om hur 
ett CV och ett personligt brev 
kan vara utformat.   

 
Arbetslaget 
Ämnesgrupper 
Studie- och 
yrkesvägledare 
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 Förslag på diskussionsfrågor – framtidsyrken/yrken  
 Vilka yrken finns det?  

 Finns det några yrken som är typiskt manliga, kvinnliga?  

 Vilka yrken finns det här på skolan?  

 Kan vem som helst bli vad som helst?  

 Vilka hinder kan du stöta på?  

 Samtal om talanger och möjligheter.  

 


