
 

 

 

Namn  Ämne till Yrke 

Mål och Syfte 

 

- Frågor som ofta ställs är …Varför 

måste jag lära mig detta? Vad ska jag 

använda detta till?  

Dessa förslag syftar till att koppla ämnet 

till olika yrken. Att sätta ord på hur 

eleven kan dra nytta av ämnet i ett 

framtida yrke kan motivera och 

stimulera lusten att lära.  

- Det syftar också till att eleverna får se 

mängden yrken som finns. 

Förslag till ämne Alla ämne 

Förslag till årskurs 7-9 

Tidsåtgång 3-4 lektioner beroende på hur många av 

förslagen nedan ni genomför. 

Metod 
o Muntligt berättande från ämnesläraren 

o Genom filmvisning (se t.ex. www.yrmis.se)  

o En inbjuden föreläsare som använder sig av ämnet i sitt dagliga arbete 

o Studiebesök 

o Eleverna kan enkelt göra frågesport i alla ämne kring relevanta yrke. Se 

övningen ”Yrkeskunskap – Frågesport” 

Arbetet involverar - Varje ämneslärare 

Låt eleverna undersöka/brainstorma för att själv komma på yrken där man använder 

sig av Ditt ämne. 

 

Förslag till Klassplus: efterarbete gymnasiemässa, PRAO för- och efterarbete 

 

Viktigt – är att eleven får något konkret att ta med sig från lektionen.  

 

 

 

 

 

http://www.yrmis.se/


 

 

 

Några förslag på vilka yrke du kan presentera och låta eleverna arbeta vidare med (lärare 

och forskare finns så klart med i alla): 

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 

Historia  

 

*museitjänsteman *bibliotekarie *journalist 

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 *VVSmontör 

*Tryckare *radio och tv-tekniker *perfusionister *ortopedingenjör 

*optiker *maskinreparatör *låssmed *lokförare *maskinförare 

*industridesigner *hjälpmedelstekniker *flygmekaniker 

Kemi  

 

*kemist *forskare *livsmedelstekniker *laboratorieingenjör 

*biomedicinskanalytiker *brandingenjör *Återvinningsarbetare 

*Toxikolog *lackerare *forensiker 

Fysik  

 

*vetenskapsman *rymdforskare *fysiker *sjukhusfysiker 

*ljud- och ljustekniker *elektriker *meteorolog *oceanograf 

Biologi *miljövårdsyrken *skogskonsulent *audionom *kiropraktor 

*Veterinär *trädgårdsanläggare *sjuksköterska *undersköterska 

*läkare *barnmorska *tandläkare *tandsköterska *hydrolog 

*florist *miljövårdsyrken *logoped *landskapsarkitekt *hudterapuet 

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 

(Datorkunskap )  

 

*Webmaster *Webbdesigner *IT-support *programmerare 

*orginalare *nätverkstekniker 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.framtidsvalet.se/content/view/full/2375/(url)/content/view/full/882

