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Inledning 
Hur vet man vad man vill jobba med i framtiden? 
Vad finns det egentligen för yrken? 
Vad händer om man väljer fel gymnasieprogram? 
Tänk om man inte får något bra jobb? 
 
Detta är frågor som Emma och Arvid ställer i filmen.  
 
Tycker du det känns svårt inför gymnasievalet? Tänk på att gymnasievalet inte 
är livsavgörande men det är en grundutbildning som kommer bana väg för 
dig inför arbetslivet. De kunskaper och meriter du får på gymnasiet kommer 
hjälpa dig oavsett vilket yrke du kommer ha. Gör ett så välgrundat val till 
gymnasiet som möjligt, gör ditt bästa och försök få så bra betyg som du kan 
så har du goda chanser till ett inspirerande jobb i framtiden! 

Koll på arbetsmarknaden 
Visste du att det finns ungefär 9000 registrerade yrken i Sverige? Hur många 
kan du? I det här avsnittet ska du få göra övningar som hjälper dig att få lite 
mer koll på detta.  

Roliga fakta om jobb! 
(SCB juli 2021) 
 
Totalt antal anställda på den svenska arbetsmarknaden: 4 584 843 
Antal kvinnor: 2 245 565 
Antal män: 2 339 278 
Största yrkesgruppen: Undersköterskor inom hemtjänst, hemsjukvård och 
äldreboenden 132 300 
Näst största yrkesgruppen: Butikssäljare, fackhandel 111 600 
Könsfördelning inom den största yrkesgruppen: 91 % kvinnor 
Könsfördelning inom den näst största yrkesgruppen: 61 % kvinnor 
Yngst på arbetsmarknaden: Bartender som är i snitt 27 år 
Äldst på arbetsmarknaden: General- landstings- och kommundirektörer som är i 
snitt 54 år. 
Högst andel utrikesfödda: Restaurang 82 % 
Lägst andel utrikesfödda: Brandmän, fiskare, officerare och flygledare 3 % 
Medellön i Sverige: 36 100 kr/mån 
Medellön för kvinnor: 34 200 kr/mån 
Medellön för män: 37 900 kr/mån 
Yrkesgrupp med högst medellön: Högre chefer inom bank, finans och 
försäkring 
Yrkesgrupp med lägst medellön: Hemservicepersonal 
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I faktarutan ovan finns statistik från Statistiska Centralbyrån, SCB, från juli 2021. 
Du som lärare kan låta dina elever gissa på de olika frågorna och sedan ta 
en diskussion kring hur utfallet blev. En del fakta behöver mer diskussion än 
andra.  

        Gissa mitt yrke (övning från Jobbcirkus) 
Arbeta två och två. Dra varsin lapp från Yrkeslådan men visa inte din kompis 
vad du fick för yrke. Tejpa försiktigt lappen i din panna. Du ska nu ställa frågor 
om yrken till din kompis så du så småningom kan gissa vilket yrke du har i 
pannan. Du får bara ställa ”ja”- och ”nej”-frågor! 
 
När någon gissat rätt plockar man en ny lapp ur yrkeslådan. Den som får flest 
vinner. Det är tillåtet att googla yrket om du inte vet exakt vad det är! 
 
Ex. 
Jobbar jag utomhus? Har jag pluggat på högskola för att få jobbet? Måste jag vara 
tekniskt kunnig för att klara mitt jobb? Reser jag mycket i mitt jobb? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ta reda på mer! 
På Arbetsförmedlingens hemsida finns information om ca 200 yrken. 

        Yrkesping-pong 
 
Arbeta två och två. Säg växelvis ett yrke i taget och håll på så länge ni kan. 
Sätt tiden på ex. 2 minuter om ni inte vill hålla på för länge.  
 
Variation: 

• Arbeta tre och tre. Låt två spela ping-pong och en vara domare. Man 
får inte tveka! Domaren avgör om det är tvekan och då vinner 
motståndaren. 

• Gör det lite svårare genom att ta yrken på en viss bokstav bara. 
 
Ex:  
Spelare 1: Bagare  
Spelare 2: Bartender 
Spelare 1: Barnskötare 

Diskutera! 
- Var det något yrke du inte visste om?  
- Vilket/vilka yrken var svårast att gissa? Varför då tror du? 
- Vilket yrke av de ni fick skulle du kunna tänka dig att ha? 
- Gå igenom era yrken, vilka kräver ett högskoleförberedande 

program på 
gymnasiet och vilka kräver ett yrkesprogram? 
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Spelare 2: öööhhh… B… 
Spelare 1 vinner! 
 

        Yrkescharader (övning från Jobbcirkus) 
Dra en lapp ur Yrkeslådan. Gestalta yrket utan att säga något. Visa hur en gör 
i jobbet så dina kompisar kan gissa vilket yrke du har. 
 

        Hög eller låg status 
Dra tio lappar ur Yrkeslådan. Sortera dem på en skala 1-10 tillsammans utifrån 
vilket yrke som har hög respektive låg status utifrån er egen upplevelse.  
 
 
 
 
 
 
 
 

        Gamla yrken 
Vartefter samhället förändras så förändras också arbetsmarknaden. Yrken 
som förr var viktiga finns inte längre kvar och nya yrken tillkommer när 
samhället utvecklas. Kan ni gissa vad dessa gamla yrken var? Din lärare har 
svaren! 
 
Lykttändare 
Gråterska/gråtare 
Iskarl 
Mjölkbud 
Murarsmäcka 

Väckare 
Kägelpojke 
Roddarmadam 
Polissyster 
Bödel 

Rackare 
Biografpianist 
Rallare 
Månglare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diskutera! 
  

- Varför har en del yrken låg status och en del hög?  
- Hur kan man höja typiska lågstatusyrken?  
- Om man plockar bort yrket – fungerar samhället då? Vad händer 

då, vilka effekter blir det om yrket inte fanns? 
 

Diskutera! 
  

- Vilka yrken som finns idag tror ni är borta om 50 år? 
- Finns det yrken som ni tror kommer försvinna tidigare än 50 år? 
- Vilka yrken skulle vi kunna klara oss utan idag? 
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        Kvinnligt och manligt 
Titta på listan med olika yrken nedan. Vilka skulle ni spontant säga är kvinnliga 
och vilka är manliga och finns det yrken i listan som är mer könsneutrala? 

Sjuksköterska 
Murare 
Chaufför 
Bagare 

Förskollärare 
Gymnasielärare 
Skådespelare 
Trumslagare 

Fotbollstränare 
Chef 
Fastighetsskötare 
Frisör 

 
Ta reda på hur många kvinnor respektive män som har dessa yrken i Sverige 
idag. Stämde era tankar? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Vilka egenskaper efterfrågas? 
Kom på så många egenskaper, erfarenheter eller kunskaper som krävs för 
följande yrken som ni kan: 

Ambulansförare 
Elektriker 
Skomakare 
Tågförare 
Glasmästare 
Kommunchef 
 
Ex.  
Kirurg 
Fokuserad, fingerfärdig, uthållig, ha god kunskap om människokroppen, vara 
utbildad läkare, kunna förklara svåra saker tydligt, stresstålig 
 
Kan man veta om den som har yrket är en kvinna eller man? Har det betydelse 
i något fall?  

 

Diskutera! 
  

- Vad utgick ni ifrån när ni delade in yrkena? Handlade det om hur 
många som har yrket? Eller är det en kompetensfråga? Har det kanske 
att göra med fysisk styrka? 

- Vad skulle krävas för att göra yrkena mer könsneutrala? Är det bra att 
göra det? 
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        Yrkeskompassen 
Gå in på Arbetsförmedlingens sida ”Hitta yrken” och välj ett intresseområde i 
listan. Välj ett område du är intresserad av, t.ex. Bygg och anläggning, Kultur 
och media eller Hantverk. 

Hitta yrken 

Från yrkeslistan du hittar där väljer du ett yrke som du är intresserad av. 

Gå sedan in på Arbetsförmedlingens sida ”Hitta yrkesprognoser” (tidigare 
”Yrkeskompassen”) och skriv in yrket du valt i sökrutan. 

Hitta yrkesprognoser 

Läs allt om ”ditt” yrke och svara på följande frågor: 

• Vilka arbetsuppgifter ingår i yrket? 

• Vilka olika inriktningar finns i yrket? 

• Vilken är genomsnittslönen? 

• Vilka arbetstider han man? 

• Beskriv arbetsplatsen 

• Vilka förmågor kan vara bra att ha i yrket? 

• Vilken utbildning krävs för att få yrket? 

• Hur många har yrket idag i Sverige? 

• Var är konkurrensen som störst? 

• Hur ser prognosen ut för yrket där du bor? 

 
 
 
 
 
 

Diskutera!  
  

- Hur kan man locka fler killar att välja typiska kvinnliga yrken och 
tvärtom? 

- Hur kommer det sig tror ni att vi tänker kön när vi tänker på många av 
våra yrken? Säger någon ”snickare” ser många en man framför sig, 
säger någon ”sjuksköterska” ser många en kvinna och så vidare. 

Diskutera! 
- Vad visste ni redan om yrket? 
- Vad blev ni förvånade över? 
- Blev ni mer eller mindre intresserade av yrket efter att ha läst om 

det? 
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        Presentera ett yrke 
Välj ett yrke du är intresserad av. Du kanske redan vet? Om du inte har en aning 
kan du dra ett yrke ur Yrkeslådan. Ta reda på och använd fakta från övningen 
”Yrkeskompassen” och gör en presentation av yrket. Du kan göra ett bildspel 
eller en kort film. Tänk om du kunde locka någon av dina klasskompisar till just 
detta yrke genom din presentation? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intresse och talang 
Om ditt gymnasieval bygger på vad Du är intresserad av så är chansen att 
du lyckas på gymnasiet större än om kompisar och föräldrar ”väljer åt dig”. 
Om man är intresserad av något känner man ofta större motivation och då 
har man också roligare. Se till att dina gymnasieår blir roliga, lärorika och 
meningsfulla! 
 

        Intressetestet 
Gå in på Arbetsförmedlingens hemsida och gör intressetestet. Testet kan du 
göra hur många gånger som helst och det kan vara bra att tänka på att du 
kanske får olika svar varje gång du gör det. 
 
Intressetestet 
 
När du svarat på de 12 frågorna kommer du att få några förslag på yrken 
som kan passa dig efter dina intressen. Välj ut 2-3 av förslagen och ta reda 
på: 
 

• Vilket/vilka gymnasieprogram kan jag gå för att få yrket? 
• På vilka skolor där du bor finns rätt gymnasieprogram? 
• Vad krävs för utbildning innan du kan börja jobba? 

 

        Beskriv en kompis 
Ibland är det svårt att själv svara på vad man är bra på och då kan en 
kompis hjälpa till. Arbeta två och två. Skriv ner 5 saker du tycker din kompis är 

Diskutera! 
- Efter att ha hört om en hel del yrken och letat fakta om dem – hur 

ser arbetsmarknaden ut där ni bor? Vilka yrken verkar det finnas 
gott om och vilka är det tuff konkurrens om? 

- Om man ska satsa på ett yrke inom ett bristområde, vad krävs för 
utbildning då och finns den utbildningen där du bor? 
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bra på. Berätta sedan vad du skrivit. Diskutera om ni är överens, kanske krävs 
det att du motiverar och ger exempel. 
 
Försök sedan komma på några yrken där kompisens talanger kan vara 
värdefulla. 
 
Ex. 
Du är bra på att ta hand om andra, du är bra på att fixa frisyrer, du är bra på mode, 
du är snabb, du kan sjunga bra. 
 
Du kanske kan passa som frisör, kostymör på en teater, fritidsledare eller kanske 
aktör? 
 

        Positiva eller negativa egenskaper? 
Kika på listan med egenskaper (bilaga). Sätt ett ”P” bakom de ni anser är 
positiva och ett ”N” bakom de som ni upplever är negativa. Jämför med en 
kompis eller med klassen. Vad är det som gör att du valt som du gjort? Kan en 
egenskap vara både positiv och negativ?  
 
Arbeta två och två. Välj ut 10 egenskaper från listan. Para ihop dem med så 
många yrken ni kan. Var kan egenskapen vara en tillgång?  

        Vilken effekt kan en egenskap ha? 
Vi har parat ihop ett yrke med en egenskap här nedan. Skriv ner/diskutera på 
vilket sätt egenskapen kan ha effekt på jobbet, både positivt och negativt. 
 
Ex.  
Frisör – snabb 
Positivt: om du är snabb kan du ta fler kunder och tjäna mer pengar 
Negativt: om du är för snabb kan du bli slarvig och göra fel 
 
Snickare – social och pratglad 
Chaufför – tystlåten 
Bagare – flexibel 
Elevassistent – impulsiv 
Bilförsäljare – envis 
Hotellreceptionist – noggrann 
Svetsare – självgående 
Tandläkare – modig 
Veterinär – försiktig 
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Myter 
Emma och Arvid presenterar en del myter kring gymnasievalet. En myt är en 
felaktig föreställning, en påhittad och spridd sanning som inte stämmer med 
verkligheten. Repetera tillsammans myterna från filmen.  
 
”Gymnasievalet är inte livsavgörande”  
Gymnasievalet är ett val av grundutbildning som du sedan kan bygga vidare 
på. Efter din gymnasieutbildning kan du välja att jobba direkt eller studera 
vidare. Många tänker att gymnasievalet avgör vad man ska göra resten av 
livet men så behöver det inte vara. Många ändrar yrkesbana flera gånger 
under sitt arbetsliv! 
 
”Ett yrkesprogram kan ge högskolebehörighet” 
Alla kan få högskolebehörighet, även på yrkesprogram. Vilket yrkesprogram 
du än väljer har du alltid rätt att inom ramen för programmets 2 500 poäng 
läsa de kurser som gör att du får grundläggande behörighet till högskolan. 
 
”Det behöver inte vara svårt att få jobb direkt efter gymnasiet” 
Det fiffiga med en examen från ett yrkesprogram är att du får en yrkestitel 
och därför är det många som får jobb direkt efter gymnasiet. 86 procent av 
de som tar en examen från en yrkesutbildning har ett jobb eller ett eget 
företag inom sex månader. Under de närmaste åren kommer det att vara 
fortsatt stor efterfrågan på arbetskraft inom nästan samtliga av 
yrkesprogrammens inriktningar.  
 
”Man slösar aldrig bort sina betyg” 
Det kan kännas viktigt att få ut så mycket som möjligt av sina betyg i 9:an och 
då kanske man väljer ett högskoleförberedande program i stället för ett 
yrkesprogram trots att det är yrkesprogrammet som lockar mer. Men det är 
viktigt att välja efter sina intressen och förmågor. En viktig sak att tänka på är 
att om du går ett högskoleförberedande program bör du vara inställd på att 
plugga vidare så du får en yrkestitel. 

        Myt eller sanning? 
Här kommer några fler påståenden kring gymnasievalet! Gissa om de är 
sanna eller om de bara är påhittade myter. 
 
”Det är viktigt att hitta en skola där man passar in” 
Nej, det viktiga är att göra ett val baserat på intresse och talang samt att det 
kan leda till ett jobb som du tycker är roligt. 
 
Valet till gymnasieskolan innebär en unik chans att vidga sitt kontaktnät och 
hitta nya vänner som delar de intressen man själv har. 
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”Välj ett teoretiskt program så håller du alla dörrar öppna” 
Valfriheten är minst lika stor med ett yrkesprogram. Det finns yrkesprogram för 
många olika spännande och intressanta yrken. Du kan också välja till kurser 
på ditt yrkesprogram så att du får grundläggande högskolebehörighet. 
 
Om du väljer ett yrkesprogram får du också en grundläggande 
högskolebehörighet och möjligheten att arbeta direkt efter skolan. Via ett 
yrkesprogram håller du alla dörrar öppna både till jobb och högskola. 
 
”Universitetet är bättre än en yrkesutbildning” 
En universitetsutbildning är varken bättre eller sämre än en yrkesutbildning. 
Valet ska istället göras utefter talang, intresse och möjligheten till jobb. 
 
Med en yrkesutbildning är chansen stor att du får ett jobb direkt efter 
genomförd utbildning (86 %). Möjligheten finns också att starta eget företag 
och bidra till samhällsutvecklingen på många olika vis. 
 
“Vill du jobba utomlands, ska du inte gå ett yrkesprogram” 
Jo, efter ett yrkesprogram kan du jobba både i Sverige och utomlands. 
 
En fördel med yrkesprogrammen är att de direkt efter gymnasiet ger 
yrkeskunskaper, som är eftertraktade både hemma och utomlands. 
 
“Yrkesprogrammen passar för dem som inte vill plugga” 
Liksom på teoretiska program ställer även yrkesprogrammen höga 
akademiska krav. 
 
Oavsett vilket program du väljer på gymnasiet så läser du alltid de ämnen du 
känner igen från grundskolan, till exempel svenska, engelska och matematik. 
 
”Lärlingsutbildning är till för dem som inte klarar någon annan utbildning” 
Nej, tvärtom är lärlingsutbildning krävande. 
 
När du genomför en lärlingsutbildning är du på en arbetsplats minst halva 
tiden. 
Det ger dig en unik chans att lära dig ett yrke, men ställer också höga krav på 
dig som person. 

        Marknadsför programmet 
Du vill gå ett visst gymnasieprogram, det kan vara ett yrkesprogram eller ett 
högskoleförberedande program. Vet du vilket är det ju toppen, annars kan 
du välja ett här – ta något du skulle kunna tänka dig att gå! 
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Gymnasiestudera.se – programutbud i Östergötland 
Gymnasieguiden.se – programutbud nationellt 
 
Din uppgift blir att marknadsföra programmet. Gör en så kallad ”hiss pitch” 
där du på 1-2 minuter (lika länge som det tar att åka upp i en hiss i ett 10-
våningshus och samtidigt presentera för någon annan i hissen) berättar om 
det bästa med programmet.  
 
Saker du kan berätta om: 

• För vem passar programmet? Vilka egenskaper och intressen bör man 
ha? 

• Ge exempel på innehållet 
• Ge exempel på inriktningar 
• Vilka vidareutbildningar finns det? 
• Vilka yrken kan man få? 

Hur goda är chanserna till arbete efter utbildningen? 

Attityder och inställning 
I filmen ger Fia och Johanna på Arbetsförmedlingen några bra tips för att få 
ett jobb i framtiden och vad en ungdom som ska ut på en arbetsplats till 
exempel PRAO bör tänka på? 
 
Det viktigaste är att du visar att du är intresserad och nyfiken. Ditt beteende 
påverkar hur du uppfattas. Om du har rätt attityd och en bra inställning så är 
det ju större chans att du får anställning där senare, kanske ett sommarjobb 
eller en praktikplats. 

        Är det här okej? 
Resonera tillsammans vilka av följande beteenden på en arbetsplats som är 
okej och vilka som inte är det.  
 

• Du kommer alltid 5 minuter för sent till jobbet 
• Du kollar din Snapchat på arbetstid 
• Du meddelar inte att du är sjuk 
• Du behöver gå tidigare för en tandläkartid 
• Du vill ha en extra semestervecka 
• Du sitter alltid för dig själv i fikarummet 
• Du pratar alltid i telefonen högt så alla hör 
• Du svarar inte när du får en uppgift 
• När det ringer från arbetet svarar du ”Aaa!” och inte med ditt namn 
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        Googla på dig själv! 
Fia på Arbetsförmedlingen nämner att många arbetsgivare ”googlar” på de 
som söker jobb hos dem. Vad vill man att de ska hitta då? Vad kan ge ett 
sämre intryck om du söker jobb?  
 
Gör en vanlig Google-sökning på ditt namn, för- och efternamn, och kolla 
vad du hittar. Först får du förmodligen upp några informationssidor med din 
adress och sådant. Men efter det kan det finnas exempelvis videor som du 
lagt ut någon gång för länge sedan eller en länk till något av dina sociala 
medier.  
 
För att ge ett gott intryck inför framtiden kan det vara bra att se över en del 
saker: 
 

• Se till att dina sociala medier inte är offentliga utan bara nås av dina 
utvalda vänner 

• Gör gamla oönskade filmer på exempelvis Youtube låsta för 
allmänheten 

• Ha en e-postadress som talar om vem du är; exempelvis 
förnamn.efternamn@gmail.com 

Jobba mer med arbetsmarknadskunskap 
Worldskills lärarhandledning 
 
Framtid.se 
 
Eduna.se 
 
Jobbcirkus lärarhandledning 
 

Diskutera! 
- Vilka av beteendena tycker ni är värst och vilka är inte så farliga? 
- Hur kan man göra för att komma tillrätta med de beteenden som 

inte är okej? 
- Vems ansvar är det att alla på en arbetsplats beter sig på ett bra 

sätt? 
- Kommer ni på fler olämpliga sätt att fördriva sin arbetsdag på? 
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Personliga egenskaper 
 
A 
Allvarlig 
Aktsam 
Alert 
Ambitiös 
Anpassningsbar 
Ansvarsfull 
Arbetsam 

B-C 
Banbrytande 
Behärskad 
Beskyddande 
Bestämd 

D 
Diplomatisk 
Disciplinerad 
Diskret 
Driven 
Dynamisk 

E 
Effektiv 
Eftertänksam 
Ekonomisk 
Energisk 
Entusiastisk 
Envis 
Erfaren 

Exceptionell 
Expert 

F-H 
Flexibel 
Följsam 
Försiktig              
Genomtänkt 
Glad 
Grundlig                      
Human                                 

I-J                               
Ihärdig 
Impulsiv 
Initiativtagande 
Innovativ 
Insiktsfull                               

K                      
Karismatisk 
Klarsynt 
Klok 
Kompetent 
Konsekvent 
Kreativ 
Kunnig 
Kvalitetsmedvet
en 
Kvicktänkt 
Känslig 

L 
Lojal 
Lugn 
Lyhörd 
Lättsam 

M-N 
Medmänsklig 
Metodisk 
Mjuk 
Modig 
Motiverad 
Mottaglig 
Målinriktad 
Mångsidig                
Noggrann                            

O                        
Obeveklig 
Objektiv 
Omsorgsfull 
Ordningsam 
Organiserad 
Orädd 

P-R 
Positiv 
Praktisk 
Pratsam 
Prestigelös 

Proffsig 
Punktlig 
Pålitlig 

Rationell 
Realistisk 
Resultatinriktad 
Rolig 
Rörlig 

S 
Saklig 
Samarbetsvillig 
Serviceminded 
Skarp 
Smart 
Snabb 
Självgående 
Självständig 
Självsäker 
Stark 
Strukturerad 
Stresstålig 
Stödjande 

T 
Trovärdig 
Taktisk 
Tuff 
Tålmodig 

U-V 
Unik 
Uppriktig 
Uppskattande 
Uthållig 
Utåtriktad                   
Vaksam 
Vaken 
Vältränad 

W-Ö 
Äventyrlig                     
Ödmjuk                          
Öppen 
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Gamla yrken – svar 
(Lista från framtid.se) 
 
LYKTTÄNDARE - tände och släckte gatlamporna; de hade "semester" under de ljusa dygn 
kring midsommar eftersom det då inte behövdes något gatljus. 

GRÅTERSKA/GRÅTARE - anställdes för att gråta på begravningar. Oftast var det kvinnor 
som anställdes för det ändamålet. Yrket har funnits i bland annat antikens Grekland, 
Romarriket och i Mellanöstern. 

ISKARL - levererade is till kökens isskåp, föregångaren till kylskåp. 

MJÖLKBUD - levererade mjölk till hushållen och även till en del större kök. 

MURSMÄCKA - Mursmäckor var kvinnor som bar 60 kilo murbruk åt gången till murarna.  

VÄCKARE - väckte folk för att de skulle komma i tid till sina jobb och till andra viktiga 
evenemang. Väckare ersattes senare av en väckarklocka. 

KÄGELPOJKE - ställde i ordning käglorna i en bowlinghall. 

RODDARMADAM - var en kvinna som ofta var egenföretagare och som stod för 
kollektivtrafiken mellan Stockholms öar; yrket försvann i mitten av 1800-talet. 

POLISSYSTER - existerade mellan åren 1908 och 1958. 1908 anställdes 3 kvinnor som 
polissystrar i Stockholm. Polissystrarna hade mer begränsade befogenhet än de manliga 
("riktiga") poliser. 1954 togs yrkestiteln "polissyster" bort. Från 1957 fick kvinnorna inom polisen 
samma utbildning som män. 

BÖDELN - avrättade människor som var dömda till döden. 

RACKARE - var bödelns dräng. 

BIOGRAFPIANIST - spelade piano nedanför filmduken på en biograf, d.v.s. 
ackompanjerade stumfilmens scener som visades på skärmen. 

RALLARE - var grovarbetare längs med bygget av järnvägar och kraftverk. Det var ofta 
gårdsarbetare som utförde arbetet "för hand" och följde med dit arbete fanns. 

MÅNGLARE - Månglaren drev handel i liten skala utan butik. 
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Advokat 

 

 
Administratör 

 
Apotekare 

 

 
Arkitekt 

 
Art director 

 

 
Au Pair 

 
Bagare 

 

 
Barnskötare 
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Barnmorska 

 

 
Bartender 

 
Bibliotikarie 
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Bloggare 

 

 
Brandman 

 
Brevbärare 

 

 
Bussförare 
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CNC-operatör 

 

 
Dansare 
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Ekonom 

 
Elektriker 
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Fastighetsskötare 
 

 
Florist 
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Fotograf 
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Golvläggare 
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Guldsmed 

 

 
Guide 

 
Gymnasielärare 
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Ingenjör 

 
Journalist 

 

 
Jägmästare 
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Kurator 
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Ljudtekniker 
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Lokförare 

 

 
Läkare 

 
Massör 
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Murare 
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Målare 

 

 
Mäklare 
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Nagelterapeut 

 

 
Pilot 

 
Polis 
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Psykolog 

 

 
Rektor 

 
Servitör 

 

 
Sjuksköterska 
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Skådespelare 

 

 
Smed 

 
Snickare 

 

 
Soldat 

 
Sotare 

 

 
Spelutvecklare 

 
 

Svetsare 
 

 
Tandläkare 
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Tolk 

 

 
Trädgårdsmästare 

 
Turistinformatör 

 

 
Undersköterska 

 
Veterinär 

 

 
VVS-montör 

 
Väktare 

 

 
Överbefälhavare 
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Ordlista 
 
Alternativ  Valmöjlighet, val, förslag 
  ”Vi diskuterade olika alternativ utifrån mina intressen” 
Arbetsgivare Chef, företagare, den som anställer 
  ”Tänk på att arbetsgivare googlar de som söker arbete” 
Arbetskraft  Arbetare, anställd 

”Under de närmaste åren kommer det att vara stor efterfrågan på 
arbetskraft inom många av yrkesprogrammens inriktning” 

Arbetsmarknad Jobbmarknad, alla jobb som finns 
  ”Hur ser det ut på arbetsmarknaden för ungdomar?” 
Attityd  Inställning, synsätt 

”Med rätt attityd och en bra inställning har du större chans att få 
en anställning” 

Beteende  Uppförande, sätt att handla på 
”Ditt beteende påverkar hur du uppfattas” 

Bristyrke  Yrke/jobb där det saknas arbetskraft/personal 
”Det behöver inte vara svårt att få jobb efter gymnasiet, speciellt 
inte om du valt en utbildning inom ett bristyrke” 

Efterfrågan  Behov, det man söker 
 ”Under de närmaste åren kommer det att vara stor efterfrågan på 
arbetskraft inom många av yrkesprogrammens inriktning” 

Egenskap  Personlighetsdrag, kännetecken, sätt att vara 
  ”Vilka personliga egenskaper behövs för ett visst yrke?” 
Fördom  Förutfattad mening, vanföreställning, felaktig bild 

”Det finns en del fördomar med att man inte kan plugga vidare 
efter ett yrkesprogram” 

Förmåga  Talang, styrka, tillgång 
  ”Välj gymnasieprogram efter dina intressen och förmågor” 
Grundläggande Bas-, fundamental, viktigast 

”Man kan lägga till kurser på ett yrkesprogram för att få 
grundläggande behörighet till högskola” 
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Gymnasiekompetens Att du har gått gymnasiet och fått ett examensbevis 
”I 9 fall av 10 platsannonser efterfrågar arbetsgivare 
gymnasiekompetens” 

Högskolebehörighet Att du har rätt att söka högskole- och universitetsutbildningar 
  ”Ett yrkesprogram kan ge högskolebehörighet” 
Högskoleförberedande  
program  Ett sådant program ger dig behörighet att studera vidare på 

högskola/universitet 
 ”Går du ett högskoleförberedande program bör du vara inställd 

på att plugga vidare” 
Inriktning  Syfte, fokus, nisch 

”Under de närmaste åren kommer det att vara stor efterfrågan på 
arbetskraft inom många av yrkesprogrammens inriktning” 

Kluven  Tveksam, osäker 
”Jag var väldigt kluven inför gymnasievalet för det finns många 
möjligheter” 

Kompetens Kunskap, skicklighet 
”Den kompetens som företagen behöver matchar inte den 
kompetens som finns hos de arbetssökande” 

Konkurrens  Tävling, kamp, rivalitet 
”Därför är det viktigt att ha koll på arbetsmarknaden, var är 
konkurrensen om jobben hög?” 

Livsavgörande Definitiv, slutlig, ett beslut för resten av livet 
  ”Tänk på att gymnasievalet inte är livsavgörande” 
Medveten  Genomtänkt, reflekterat, veta vad man gör 

”Ju mer kunskap man har desto lättare är det att göra aktiva och 
medvetna val” 

Myt  Påhittad historia, fantasi, lögn 
”Det finns tyvärr en hel del myter om gymnasievalet, nu slår vi hål 
på dem!”   

Platsannons Reklam om lediga jobb 
”I 9 fall av 10 platsannonser efterfrågar arbetsgivare 
gymnasiekompetens” 

Publicera  Lägga ut, ge ut, offentliggöra, trycka (i tidning ex.) 
”Jag kommer i alla fall att tänka mig för en extra gång innan jag 
publicerar något på sociala medier nu” 

Sociala medier Webbplatser och mobila appar för kommunikation (ex. Facebook 
och Snapchat) 
”Jag kommer i alla fall att tänka mig för en extra gång innan jag 
publicerar något på sociala medier nu” 

Välgrundad Hållbar, genomtänkt, befogad 
”Vi kommer att ge lite tips för hur du ska kunna göra ett välgrundat 
val till gymnasiet” 

Yrkesbana  Den tid man är yrkesverksam och arbetar 
  ”De flesta byter yrkesbana flera gånger om i arbetslivet” 
Yrkesprogram Ett sådant program leder dig direkt till ett yrke 

”Fördelen med att gå ett yrkesprogram är att du får en yrkestitel 
när du är klar på gymnasiet” 

 
 


