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VILL DU VETA MER?
Din talang
Virtuella arbetsplatsbesök

OLIKA YRKENS 
ROLL I SAMHÄLLET
 
 

Inledning
I den här lektionen får eleverna prata om betydelsen av olika yr-
ken i samhället och med hjälp av framtidskartor lära sig mer om 
vissa av dessa yrken. Eleverna får ta reda på vilka yrken som 
finns inom olika områden och vilka utbildningsvägar som leder 
dit.
 
 

Målgrupper 
• Högstadiet

• SFI

• Introduktionsklasser

• Introduktionsprogram
 
 

Syfte
Diskutera och reflektera över olika yrkens roll i samhället. Skapa en förståelse för mång-
falden av yrken och betydelsen av praktiska yrken i samhället.
 
 
 

 TIPS

• Börja med att läsa igenom lektionshandledningen.

• Skapa en bild av hur du kan använda materialet med dina elever. 

• Du och dina elever behöver även tillgång till internet och dator eller surfplatta. 

• Förbered även med att kopiera upp elevmaterial.

http://dintalang.se/
http://www.worldskills.se/vad-vi-gor/virtuella-arbetsplatsbesok/


3

15
min

Vilken betydelse har olika yrken för 
samhället?
 
Genom yrkesprogram kan du utbilda dig inom praktiska yrken. Till exempel bagare, frisör, 
undersköterska, elektriker och många andra. Kan du föreställa dig ett samhälle utan yrkes
skickliga tjejer och killar som utför dessa yrken? Det kan vara svårt, för praktiska yrken 
är något som många tar för givet. Men utan dessa yrkesgrupper skulle inte samhället 
fungera alls.

Fundera en stund över vad praktiska yrken egentligen innebär för vårt samhälle, ta hjälp av 
frågorna nedan,

• Vad skulle hända om det inte fanns bagare?

• Vad skulle hända om det inte fanns frisörer?

• Vad skulle hända om det inte fanns undersköterskor?

• Vad skulle hända om det inte fanns elektriker?

• Kan ni komma på andra hantverksyrken som är viktiga för att samhället ska fungera? 
 
 
 
Här kan ni välja att arbeta med en mer avancerad frågeställning. 

• Tänk er ett experiment där el, vatten och värme försvinner i hela Sverige under en   
 längre tid. Vad tror ni skulle hända då?

• Tänk er ett experiment där det inte finns några lastbilschaufförer, bilmekaniker i hela   
 Sverige under en längre tid. Vad tror ni skulle hända då?

Olika yrken och din framtid
 
Börja med att dela in klassen i mindre grupper. Dela ut “Framtidskartor” och låt grupperna 
välja ut ett program som de vill jobba vidare med. Se vidare i elevmaterialet.

60
min

http://worldskills.se/wp-content/uploads/2016/09/Framtidskartor_SN.pdf
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Avslutande diskussion
• Vilken betydelse för samhället har olika yrken som ni har pratat om idag?

• Varför behövs det en mångfald av yrken i samhället?

• Vad har ni lärt er om olika yrken genom arbetet idag?

Förslag på fördjupning
• Hitta företag i er kommun som har de yrkesgrupper ni har fördjupat er i.

• Lär er mer om företagen ni har hittat och undersök om det går att boka skolbesök.

Gå vidare
Jobba vidare med fler övningar för att integrera studie och yrkesvägledning i klassrummet.

15
min

https://gratisiskolan.se/all-products?avsandare=451/
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Hospitality management

Eventmanager

Fjäll- och äventyrsledare

Skidguide

Resebokare

Vildmarksguide

Revenue management

Kvalificerad koordinator

Turism- och  

destinationsutveckling

Turismprogrammet

Marknadsansvarig

Företagsekonomi
Hotel management

Yrkeslärare

International Tourism  

Management

Manager inom hotell och  

besöksnäring

Turism- och  

destinationsutvecklare

Konceptutvecklare –  

event & besöksnäringen

Sustainable tourist  

management

Plugga 

vidare

Hotell- och turismprogrammet

HOTELL OCH  

KONFERENS

Exempel på jobb

YRKESHÖGSKOLAN

Exempel på utbildningar

HÖGSKOLA/UNIVERSITET

Exempel på utbildningar

Starta
eget

Receptionist

Housekeeping

Evenemangsarbete

Konferensvärd

Hotell- och 

konferensbokning

TURISM OCH 

RESOR

Exempel på jobb

Reseledare

Turné- och 

konsertarrangör

Museiguide

Evenemangsarbete

Aktivitetsledare

Campingyrken

Turistinformatör

Arbetsledare

Säljare

VD

  Du har stora valmöjligheter inom och efter ett yrkesprogram och du har 

rätt att läsa in högskolebehörighet vid sidan om eller inom programmet.

     Yrkesutbildningar leder till j
obb direkt efter studierna.

Hörselvårdsassistent

Stödassistent
Elevassistent

Tandteknikerbiträde

Boendestödjare

Skötare

Personlig assistent

Undersköterska

Kriminalvårdare

Habiliteringsassistent

Optikerassistent

Plugga vidare

Vård- och omsorgsprogrammet
YRKESHÖGSKOLANExempel på utbildningar

EXEMPEL PÅ JOBB

Starta
eget

Arbetsterapeut

Sjuksköterska

Tandhygienist

Logoped

Sjukgymnast

Socionom

Psykolog

Barnmorska

Biomedicinanalytiker
Röntgensjuksköterska

Distriktsköterska

HÖGSKOLA/UNIVERSITET
Exempel på utbildningar

Barnspecialistundersköterska

Integrationspedagog

Steriltekniker

Medicinsk fotterapeut

Massageterapeut

Medicinsk sekreterare

Tandsköterska

Apotekstekniker

Stödpedagog

Specialistundersköterska•  Operation, anestesi  och intensivvård• Psykisk ohälsa• Demensvård• Palliativ vård

Specialistundersköterska• Kirurgisk vård• Ögonsjukvård• Akutsjukvård• Onkologisk vård• Psykiatrisk vård

  Du har stora valmöjligheter inom och efter ett yrkesprogram och du har rätt att läsa in högskolebehörighet vid sidan om eller inom programmet.     Yrkesutbildningar leder till jobb direkt efter studierna.

5

Byggproduktionsledare

Anläggningsdykare

Betongingenjör Bygglovshandläggare

Byggnadsprojektör

Produktionstekniker

Hållbar ombyggnad  
och renovering

YRKESHÖGSKOLAN
Exempel på utbildningar

Starta
eget

MARK OCH 
ANLÄGGNING
Exempel på jobb

Stenmontör

Järnvägstekniker

Bergarbetare

Anläggningsarbete
• Väg och infrastruktur
• Gaturum och parker

MÅLERI
Exempel på jobb

PLÅTSLAGERI
Exempel på jobb

Byggnadsmålare Byggnadsplåtslagare

HUSBYGGNAD
Exempel på jobb

Glastekniker

Golvläggare

Ställningsbyggare

Takmontör

Murare

Betongarbetare

Träarbetare (snickare)

ANLÄGGNINGS -
FORDON

Exempel på jobb

Grävmaskiniskt

Lastmaskinförare

Kranförare

Väg- och anläggningstekniker

Arbetsledare Säljare

VD

Bygg- och fastighetsekonomi

Samhällsplanering

Lantmäteriingenjör

Arkitekt

Landskapsarkitekt

Yrkeslärare

Civilingenjör
Väg- och vattenbyggnad 
eller Samhällsbyggnad

Byggingenjör – bygg-  
produktion, projektledning 

och andra inriktningarPlugga 
vidare

Bygg- och anläggningsprogrammet

HÖGSKOLA/UNIVERSITET
Exempel på utbildningar

  Du har stora valmöjligheter inom och efter ett yrkesprogram och du har 

rätt att läsa in högskolebehörighet vid sidan om eller inom programmet.

     Yrkesutbildningar leder till jobb direkt efter studierna.

VILL DU VETA MER?
Din talang
Virtuella arbetsplatsbesök

Elevsida
 
 

Olika yrken och din framtid 
Arbeta i grupper och använd “Framtidskartor”.

• Börja med att välja ut ett av programmen som ni vill jobba vidare med. 

• Undersök vilka yrken som finns och hur man når dit. 

• Välj ett yrke och fördjupa er inom detta.

• Avsluta med att presentera ert valda yrke i helklass.
 

Frågor som ni kan svara på om ert valda yrke
1.  Vilka typer av arbetsuppgifter har en person som arbetar med yrket?

2.  Vad tycker du verkar vara det roligaste med yrket?

3.  Vad behöver man vara bra på för att lyckas i jobbet?

4.  Vilka egenskaper ser du att personer behöver för att lyckas i detta jobb?

5.  Vilken gymnasieutbildning behöver man gå, finns det olika utbildningsvägar till yrket?

6.  Kan man studera vidare om man väljer programmet som yrket hör till?

http://dintalang.se/
http://www.worldskills.se/vad-vi-gor/virtuella-arbetsplatsbesok/
http://worldskills.se/wp-content/uploads/2016/09/Framtidskartor_SN.pdf
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 Koppling till kursplaner

Samhällskunskap
• Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt.  
 Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle. Några orsaker till individens val av  
 yrke och till löneskillnader.
• Digitaliseringens betydelse för samhällsutveckling inom olika områden, till exempel påverkan på arbets  
 marknad och infrastruktur samt förändrade attityder och värderingar. 
 
 

Engelska
• Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner
 

Bild
• Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande
• Presentationer av eget bildskapande
• Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan  
 användas i bildskapande arbete
 

Geografi
• Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors   
 försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
 

Historia
• Framväxten av det svenska välfärdssamhället.
 

Svenska
• 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. Olika hjälpmedel, till   
 exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

 

Kopplat till perspektiv inom vuxen-och SFI-utbildningen
Vuxenutbildningen ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja att pröva och 
omsätta nya idéer i handling och att lösa problem. Vuxenutbildningen ska bidra till att alla elever utvecklar ett 
förhållningssätt som främjar entreprenörskap, företagande och innovationstänkande vilka ökar elevernas möj-
ligheter till framtida sysselsättning, genom företagande eller anställning. Vuxenutbildningen ska säkerställa att 
eleverna ges en grundläggande kunskap om arbetsmarknaden.

I ett allt mer digitaliserat samhälle ska vuxenutbildningen också bidra till att utveckla elevernas digitala kom-
petens. Utbildningen ska bidra till att alla elever utvecklar förståelse av hur digitaliseringen påverkar individen 
och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De 
ska också ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se 
möjligheter och förstå risker samt för att kunna värdera information. Genom dessa kunskaper och förhållnings-
sätt kopplade till digital kompetens, entreprenörskap och innovationstänkande utvecklar eleverna förmågor som 
är viktiga i såväl arbets och samhällslivet som vid vidare studier.



WorldSkills
 
WorldSkills Sweden har som 
mål att höja kvaliteten, statusen 
och intresset för svensk yrkes-
utbildning. WorldSkills Sweden 
är ett samarbete mellan Svenskt 
Näringsliv, LO och staten genom 
Skolverket, Utbildningsdepar-
tementet och Myndigheten för 
yrkeshögskolan. Detta projekt 
är medfinansierat av Europeiska 
unionen/Europeiska socialfonden.

worldskills.se   |  info@worldskills.se  |  08123 45 67


