
BESKRIV & FÖRKLARA
ÖVNING 6 
BERÄTTA OM ETT YRKE

TID:  CA TVÅ-TRE MINUTER PER PERSON    
  (TIDSÅTGÅNG FÖR GRUPPEN BEROR   
  PÅ GRUPPENS STORLEK)

NÄR:  EFTERARBETE KOPPLAT TILL AKTIVITET  
  (GENOMFÖRS EFTER ÖVNING 3)
Tanken med övningen är att eleverna får dela med sig 
och ta del av erfarenheter och kunskaper om något av 
yrkena som de kom i kontakt med i och med den aktivi-
tet klassen deltagit i.
PASSAR EXEMPELVIS ATT GÖRAS I SAMBAND 
MED: studiebesök, prao, jobbskuggning, besök av 
arbetslivet på skolan, en gymnasiemässa, en framtids-
vecka/framtidsmässa, en arbetsmarknadsmässa besök på 
yrkestävlingar.

KOPPLING TILL KURSPLAN
CENTRALT INNEHÅLL

Muntliga presentationer och muntligt berättande för 
olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och 
samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och dispo-
sition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till 
exempel digitala verktyg, för att planera och genom-
föra muntliga presentationer.

Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och 
villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbild-
ningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt 
samhälle. Några orsaker till individens val av yrke och 
till löneskillnader.

Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysis-
ka aktiviteter och förebyggande av skador, genom till 
exempel allsidig träning.

Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla kunska-
per om arbetsmiljö och säkerhetsfrågor och om hur 
man väljer och hanterar material för att främja en 
hållbar utveckling.

FÖRBEREDELSER
Eleven behöver ha getts möjlighet att studera alternativt 
ta reda på mer information om olika yrkesroller under 
den aktivitet klassen deltagit i  (Instruktioner för detta 
finns i övning 3 under detta tema). Eventuellt kan eleven 
också ha behövt få möjlighet att hitta ytterligare infor-
mation om yrket de ska presentera. Detta kan göras 
genom bland annat yrkeskompassen på www.arbetsfor-
medlingen.se eller via de filmer som presenteras i övning 
2 under detta tema. 

GENOMFÖRANDE
Varje elev får möjlighet att presentera det yrke de fördju-
pat sig inom. I uppgift 3 inom samma tema ser du vilka 
frågor som eleverna ska besvara genom sin presentation. 

Redovisningen kan även användas i andra ämnen såsom 
i engelska, modersmål eller moderna språk. Arbetet 
skulle även kunna redovisas genom bilder och på så sätt 
användas i bildämnet. 

KOPPLING TILL DET CENTRALA INNEHÅLLET
Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och 
instruktioner.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättel-
ser och beskrivningar i tal och skrift.

Framställning av berättande informativa och samhälls- 
orienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och 
upplevelser.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för 
olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och 
disposition efter syfte och mottagare.

 
Ett tips är att låta elev-
erna presentera på ett 
föräldramöte eller för 
yngre elever på skolan. 

     24


