
 

Varför kungen blev kung… 
 
 
 

 
 
 

 
 

… är ju självklart men varför blir andra poliser, bönder, städare eller lärare? 
Diskutera vad som påverkar yrkesvalet.  

 

Namn  Varför kungen blev kung! 
Mål och syfte o Ökad medvetenheten 

angående traditionsbundna 
val. 

o Ökad självinsikt, varför gör 

man de val man gör? 
o Öppna upp för diskussioner 

och reflektioner angående 
hur man själv påverkar sitt 
liv. 

 
Förslag till ämne Studie- och yrkesorientering, SO, 

Svenska och övriga språk 
Förslag till årskurs Åk 5-9 
Tidsåtgång 1 lektion  
Metod 
 
Brainstorma på tavlan vilka faktorer som kan påverka ens yrkesval. 
Till hjälp har du följande faktorer: 

o Betyg 
o Om man är tjej eller kille 
o Vad föräldrarna tycker 
o Vad kompisarna tycker 
o Föräldrars yrke 
o Var man bor 
o Rykte om olika yrke 
o Lönen 
o Vad man tycker om att göra 
o Hur mycket man vet om olika yrken 



 

o Uppväxtförhållande – var man kommer ifrån 
o Vilket språk man pratar 
o Vilka jobb som finns nära där man bor 

 
Ge därefter eleverna instruktionen att de ska fundera över vilka faktorer var och en 
av dem tror påverkar deras framtida yrkesval.  
 
Låt varje elev göra sin egen tankekarta, för hand eller i datorn och skriv ut.  
 
Om de har ett drömyrke skriver de det i mitten. Annars skriver de ”Mitt Yrke”. 
 
Uppmuntra eleverna att använda olika färger och vara kreativa. 

 
Ex. Så här kan en färdig tankekarta se ut: 
 
 
 

Man måste kunna köpa mat.  

Kläder och betala sitt boende 

 
 
 
 
 
 

Man vill kunna åka på semester,  

gå på restaurang m.m. 

Mitt Yrke 
Det kan vara svårare att 

få jobb i Sverige om 

man pratar ett annat 

språk 

Det är lättare att få jobb 

utomlands eller att jobba med 

turister i Sverige om man kan 

flera språk. 

LÖN 

 

 

-SPRÅK+  

 

FÖRÄLDRARS 

YRKE 

Om pappa är bonde och 

vill att man ska ta över 

gården kan det påverka 

vad man arbetar med. 

Om du är tjej kan du 

känna dig ensam på t.ex. 

en brandstation och 

som kille på en förskola. 

OM MAN ÄR 

TJEJ ELLER 

KILLE 


