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YRKESMÄSTARNA
Yrkesmästarna, en serie i sex delar om det svenska yrkeslandslaget och deras deltagande i WorldSkills 2013 i Leipzig.
Målgrupp: åk 9 och gymnasiet

bred arbetsmarknad. En annan kan vara en okunskap
om vilken mängd olika framtida yrkesroller som ryms
inom till exempel industritekniska programmet eller
vvs- och fastighetsprogrammet. Men den svenska arbetsmarknaden behöver unga yrkeskunniga personer
inom alla sektorer och de yrkesförberedande programmen är inte på något vis slutmålet för alla utan lämnar
en mängd vägar öppna för både vidare studier och olika
yrkesval.

OM SERIEN
Yrkesmästarna är en serie i sex delar som skildrar några av deltagarna i det svenska yrkeslandslaget 2013.
Som tittare får vi följa dem under fyra intensiva dagar
i Leipzig där Yrkes-VM, WorldSkills, hölls sommaren
2013. Genom tävlingen och i tillbakablickar porträtterar serien sex unga människor som brinner för det de
gör och som genom hårt arbete och stort engagemang
har tagit sig hela vägen till landslaget och VM. Vi möter
billackeraren Emelie Dammare, flygmekanikern Fredrik Glanrup, frisören Julia Persson, mekatronikern Daniel Pettersson, kocken Gabriel Strandberg samt Markus Pettersson som tävlar i telekom.

MÅL OCH SYFTE

Yrkesmästarna vill visa några av alla de ungdomar som
har valt ett praktiskt yrke och som brinner för sin profession så starkt att de har nått hela vägen till en plats i
det svenska yrkeslandslaget. Seriens målgrupp är dem
som redan går ett yrkesförberedande program och dem
som just står i begrepp att göra sitt gymnasieval. Genom att lyfta fram och följa unga människor som med
målmedvetenhet och engagemang har nått långt i sina
respektive yrken kan serien fungera som såväl identifikation som inspiration. För många unga är yrken inom
till exempel mekatronik, billackering och flygteknik
okända och serien vill bidra till att fler får upp ögonen
för den mängd av praktiska yrken som vi sällan möter
annars.

BAKGRUND

Hösten 1991 avskaffades de tvååriga yrkeslinjerna och
samtliga gymnasielinjer blev treåriga. Alla som gick
gymnasiet skulle ha möjlighet att lämna skolan med
högskolebehörighet. Det innebar att de teoretiska ämnena på de yrkesförberedande linjerna ökade. En förhoppning var naturligtvis att fler unga skulle välja yrkesförberedande program och framförallt att fler av
dem som påbörjade en gymnasieutbildning skulle gå
klart och därefter ha möjlighet att antingen gå direkt
ut i arbetslivet eller studera vidare. Riktigt så blev
det inte och trots att man sedan dess har minskat de
teoretiska inslagen till förmån för yrkesämnen är det
ett sjunkande antal elever som söker de yrkesförberedande programmen på gymnasiet. Det finns helt säkert flera anledningar till att de unga väljer studieförberedande program före de yrkesförberedande; eller
hoppar av den gymnasieutbildning de valt. En tänkbar
orsak som många pekar på är att det fortfarande finns
en uppfattning om att ett yrkesförberedande program
inte ger samma möjlighet till fortsatta studier och en
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OM WORLDSKILLS – VM I YRKESKUNSKAP
Organisationen WorldSkills International är en icke
vinstdrivande, opolitisk och världsomspännande medlemsorganisation. Organisationens huvudsyfte är att
främja yrkesutbildning inom olika sektorer. Den tävling
som vi idag kallar Yrkes-VM, WorldSkills, startade redan
år 1947. Förutom själva tävlingen fungerar WorldSkills
också som en mötesplats där medlemsländernas representanter har möjlighet att diskutera yrkesutbildningsfrågor och hur man tillsammans kan utveckla yrkesutbildningen i medlemsländerna.

OM HANDLEDNINGEN

är de klara och beständiga redan från unga år. För andra förändras drömmarna i takt med att man blir äldre.
Samtala om vilka yrkesdrömmar som finns och har
funnits i gruppen. Har de förändrats? Varför? Har de
övergivits på grund av till exempel den egna förmågan,
betyg, utbildningsmöjligheter eller för att vi har fått ny
kunskap?

Serien går att koppla till ett flertal ämnen i såväl Lgy11
som Lgr 11. Frågeställningarna i handledningen är allmänt hållna och kan därför behöva anpassas till det
ämne där serien används. Utgångspunkten är att uppgifterna ska fungera i olika typer av undervisningsgrupper och i olika ämnen. Hur man arbetar med uppgifter
måste anpassas efter gruppens sammansättning och
ämnets karaktär. Försök att skapa variation i arbetet
med serien genom att lösa uppgifterna både enskilt och
i grupp, muntligt och skriftligt och med metoder som
tränar och stimulerar förmågor som analys, inlevelse
och reflektion. Här följer några förslag:

•

•

•
•
•
•

• Efter skolan
Vad drömmer du om att arbeta med efter skolan? Vad
behöver du göra för att nå ditt mål?
Efter programmet – teman att arbeta vidare med

OM YRKESVAL

• Olika yrken
- Ta reda på mer om olika yrken. Använd källor som arbetsförmedlingen och olika branschförbund. Fokusera
på några olika sektorer och ta reda på vilka yrken som
finns.

Skriv brev/mail eller iscensätta telefonsamtal till
fiktiva mottagare; till exempel till framtida arbetsgivare, mentorer och handledare, fackföreningsrepresentanter.
Dramatisera, till exempel första dagen på ny arbetsplats, en anställningsintervju, ett banksamtal inför
att starta eget företag, en utfrågning av politiker om
arbetsmarknadsfrågor, ett möte med rekryterare.
Redovisa muntligt eller skriftlig i tvärgrupper.
Gör tidningar/hemsidor/reklamfilmer kopplat till
innehållet i frågeställningarna.
Använd klippfunktionen på ur.se och koppla frågeställningar i handledningen till korta valda klipp ur
serien.
Använd klipp ur serien och egna filmer, foton och
inspelningar för att göra egna multimediala produktioner.

- På bland annat arbetsförmedlingen.se, studentum.
se, gymnasieguiden.se och yhguiden.se finns en mängd
olika tester som visar vilka yrken som passar just dig.
Gör ett eller flera tester och diskutera resultaten med
en kamrat, din lärare/handledare eller gruppen. Hur
relevanta/riktiga är testerna? Stämmer de? Tror du det
blir ett annat resultat om du gör samma test om två, fem
eller tio år?
• Val av yrke
- Vilka val har du gjort hittills som du tror eller vet kommer att påverka ditt yrkesliv? Vad har varit avgörande
för de val du har gjort? Vilka val tror du att du kommer
att göra i framtiden? Många känner oro när de ställs inför att välja – oavsett vad det gäller – diskutera varför
och vad man kan göra åt det. Vilka faktorer avgör vår
känsla inför de val vi gör? Vad behöver man för att göra
”rätt” val?

INNAN NI TITTAR

VILKEN FÖRFÖRSTÅELSE FINNS I GRUPPEN?

• Top of mind
Top of mind är ett begrepp som används inom reklamoch marknadsföring. Det är ett sätt att mäta hur konsumenter rangordnar olika varumärken; vad som först
dyker upp i vårt medvetande när vi tänker på en viss
produkt. Vilka yrken finns top of mind i gruppen? Be
alla att snabbt skriva ner de första fem yrken de kommer att tänka på. Redovisa och jämför. Diskutera resultatet utifrån vilka ni är. Vad styr vilka yrken vi först
tänker på? Hur bildar vi vår uppfattning och hur får vi
kunskap om olika yrken? Var det något yrke som var
oväntat att det fanns med på er lista?

- Vilka olika faktorer avgör en människas yrkesval? Är
valet av yrke eller det vi arbetar med alltid medvetet?
Om inte, hur påverkar det vår inställning till yrket?

OM YRKESIDENTITET

• Jobb eller yrke?
Är det någon skillnad på de båda orden jobb och yrke?
Vad innebär det att ha ett jobb respektive ett yrke? Jämför uttrycken ”jag jobbar som frisör,”mitt yrke är mekaniker” eller ”jag är kock”.

• WorldSkills
Ta reda på mer om tävlingen WorldSkills. Vilka tävlar,
hur blir man uttagen, vem står bakom tävlingen och
vilka andra liknande evenemang eller tävlingar finns
det nationellt och internationellt? Kan man tävla i alla
yrken?
• Drömyrket
Alla har någon gång i livet haft yrkesdrömmar. För vissa

3

• Yrkesidentitet
Vad innebär begreppet yrkesidentitet? Hur definierar
ni det i er grupp? Är yrkesidentitet viktigt och i så fall
varför? Vilka andra identiteter har vi som människor?
Vilka olika identiteter har du just nu? Hur tror du att de
kommer att förändras i framtiden?
Fördjupning: Jämför begreppet identitet ur filosofiskt,
psykologiskt och beteendevetenskapligt perspektiv.

OM ARBETSMARKNADEN

• Yrkesstolthet
Är det viktigt att vara stolt över det yrke man har? Hur
får man alla på en arbetsplats att känna yrkesstolthet?
Är en yrkesutbildning viktigt för känslan av yrkesstolthet? Vad tror ni?

• Politik
- Olika politiska beslut styr villkoren på arbetsmarknaden. Det handlar om allt från skatter till synen på arbete. Välj några av följande områden och ta reda på vad
de olika politiska partierna har för åsikter. Ni kan också
välja att titta på till exempel olika fackförbunds eller organisationers inställning. Vad tycker de om: arbetstid,
arbetsmiljö, arbetslöshet, arbetslöshetsförsäkringar
(a-kassa), ungdomars arbetsmarknad, arbetskraftsinvandring?

• Jämställdhet
Billackerare Emelie kommenterar i avsnittet Fösta tävlingsdagen det faktum att det är väldigt få tjejer som är
billackerare, inte minst i andra länder. Ta reda på könsfördelningen i några valda yrkeskategorier. Hur ser fördelningen mellan män och kvinnor ut i det yrke du vill
ha i framtiden? ”En jämställd arbetsmarknad” – vad betyder det? Fundera på det utifrån följande: lön, könsfördelning, karriär. Vilka yrken är typiskt manliga respektive kvinnliga? Varför är det så? Har det alltid varit så?

- Moms är den skatt som konsumenter betalar när de
köper en vara eller tjänst. I Sverige har olika varor och
tjänster olika momssatser. Ta reda på vilka olika momssatser som finns. Börja med att utgå från vad ni konsumerar – varor och tjänster – under en vecka Skulle
arbetsmarknaden se annorlunda ut om momssatserna
ändrades? Hur? En del menar att exempelvis tatuerare
och inredare också är konstnärer och därför borde ha
samma momssats som bildkonstnärer och författare.
Vad tycker ni? Skulle det också kunna gälla frisörer, målare, möbelsnickare eller billackerare?

OM STUDIER OCH PRAKTIK

• Studera mera?
- Fredrik arbetar som flygmekaniker. På hans arbetsplats finns det också flygtekniker som har en eftergymnasial utbildning. Efter många yrkesprogram på
gymnasiet kan man välja att plugga vidare. Ta reda på
hur set ser ut med vidare studier efter några olika gymnasielinjer. Vill du plugga vidare? Nu eller sedan? Vilka
för- eller nackdelar finns det med att studera vidare?

- På många arbetsplatser har man internutbildningar
och erbjuder anställda möjlighet att gå vidare till nya
arbetsuppgifter inom företaget. Hur ser det ut i det yrke
du vill ha? Vilka för- och nackdelar finns det med att en
arbetsgivare står för utbildning och fortbildning?

- Ta reda på mer om ROT- och RUT-avdrag. Vad är det?
Vad är syftet med dessa avdrag? Tror ni att de har påverkat arbetsmarknaden? Det finns grupper som menar att det också borde finnas ett BOT-avdrag som skulle göra det billigare att gå på förbyggande behandlingar
hos till exempel en massör, naprapat eller fotvårdare.
Vad tycker ni? Kan ni komma på andra varor eller tjänster som kunde få motsvarande avdrag?

• Synliga och osynliga regler
- Utgå från era egna erfarenheter av praoplatser, praktikplatser och feriearbeten och fundera kring vilka synliga och osynliga regler som finns på olika arbetsplatser.
Det kan handla om allt från hur ofta man kan ta rast,
vilka kläder man tillåts bära eller om man får ringa privata samtal under arbetstid. Hur får man som ny på en
arbetsplats reda på vad som gäller?

- Med jämna mellanrum förs diskussioner om att införa
särskilda ungdomslöner eller praktik- och lärlingsplatser för att ge fler unga möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. Ta reda på vilka argument som framförs för och emot ett sådant system. Skulle du kunna
tänka dig att arbeta för en lägre lön om det innebar att
du fick arbeta med det du är utbildad för?

- Vad innebär det att ”jobba svart”? Vad är en ”svart arbetsmarknad”? Ta reda på mer om svart arbetskraft. Var
finns den? Vilka arbetar svart? Vilka för- och nackdelar
finns med svartarbete? Vilka politiska beslut påverkar
den svarta arbetsmarknaden? Ålder och lön

- Ta reda på mer om vilka begränsningar det finns för
den som vill studera vidare efter gymnasiet. Ta reda på:
hur man finansierar sina studier, vilka behörighetskrav
man behöver ha koll på, åldersgränser.

• Där ni bor
- Ta reda på hur arbetsmarknaden ser ut där ni bor eller går i skolan. Börja med närområdet och gå sedan
vidare och titta lokalt och regionalt. Vilka stora privata
arbetsgivare finns? Vilka stora statliga eller kommunala
arbetsgivare finns? Finns det många småföretag? Vilka
branscher dominerar? Arbetsförmedlingen och kommunen är bra platser att söka information hos. Hur ser
det ut med arbetslöshet? Hög, låg? Bland unga, äldre,
kvinnor, män, yrkesutbildade, med högre utbildning?

- Vad tror ni händer om man bryter mot överenskomna
regler på en arbetsplats? Sök på ”grund för uppsägning”
och se på vilka grunder en arbetsgivare kan säga upp en
anställd.

• Jargong och kultur
- Tror ni att det finns arbetsplatser där alla inte känner
att de passar in? Vad beror det i så fall på? Utgå gärna
från kön, ålder, språk, intresse.
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- Ta reda på hur arbetsmarknaden ser ut för det du vill
arbeta med i framtiden. Är det gott eller ont om jobb?
Om du inte får arbeta med det du vill – vad gör du då?
Många flyttar för att få jobb. Hur ser ni på det?

skämt att hon ”köpte dem i panik”. Vad innebär begreppet mental träning? Är det något man kan ha nytta av i
sitt vardagliga yrkesliv eller något som bara handlar om
tävling och särskilda prestationstillfällen?

• I Sverige, i världen
- Frisören Julia berättar att hon under tävlingen mött
en frisör från USA som bjudit in henne att hälsa på. I Yrkesmästarna möter de svenska ungdomarna lag från 45
olika länder. Det betyder att många yrken finns runt om
i hela världen. Ett syfte med tävlingen är just att skapa
möten mellan olika länders yrkesverksamma. Hur ser
du på möjligheten att arbeta utomlands?

- När Markus som tävlar i telekommunikation misslyckas under tävlingen tappar han för en kort stund all
motivation. Hur vänder man motgång till medgång? Är
tävlingsinstinkt och revanschlust viktiga egenskaper
också utanför tävlingsarenan? Stämmer uttrycket som
”att lära sig av sina misstag” eller ”friskt vågat, hälften
vunnet”?

• Motivation
- Lista de tre viktigaste inre egenskaperna och de tre
viktigaste yttre förutsättningarna som krävs för att
bli duktigt i sitt yrke. Är det samma egenskaper och
förutsättningar som krävs för att bli duktig på andra
områden i livet till exempel inom en idrott, en hobby,
studier o s v.

- Inom EU (Europeiska Unionen) råder fri rörlighet för
arbetstagare. Vad innebär det? Vad innebär det för den
som inte är eu-medborgare?
- Ta reda på vilket stöd arbetsförmedlingen kan ge den
som vill söka eller arbeta i ett annat land. Till exempel
i form av ekonomiska bidrag, hjälp med ansökningar,
kontakt med arbetsgivare och så vidare.

- I många akademiska yrken och för personer med
chefspositioner är det idag vanligt med mentorer. De
som tävlar i Worldskills har coacher, handledare och
tränare, som hela tiden stöttar och hjälper dem. Hur
viktiga är dessa personer för att man ska kunna utvecklas i sitt yrke? Ta reda på mer om mentorskap, lärlingssystem och coachning inom de yrken som intresserar
er i framtiden.

• Då och nu
- Förr fanns ett skråväsende som gjorde att alla som arbetade inom ett hantverksyrke var tvungna att gå som
lärlingar och avlägga gesällprov. Ta reda på mer om hur
skråväsendet fungerade och vad som har ersatt det systemet. Vilka för- respektive nackdelar finns det med ett
väldigt starkt regelsystem kring ett yrke?

- På de yrkesförberedande gymnasieprogrammen är
praktik en viktig del. Skulle praktikplatserna och de
handledare/andra anställda som finns där kunna fungera som mentorer och coacher under en längre tid? Hur
skulle ett sådant samarbete kunna organiseras?

- Vad har fackföreningar för roll på arbetsmarknaden
– förr och nu? Vilket eller vilka fackförbund skulle du
kunna tillhöra om du börjar arbeta med det du vill? Gå
in på deras hemsida och ta reda på vad det förbundet
tycker i några olika frågor.

• Mål
- För alla som tävlar i WorldSkills är tävlingen självklart
ett viktigt mål som gör att de lägger ner mycket tid på
sitt yrke också utanför sin arbetstid. Men för till exempel flygmekanikern Fredrik har yrkesmålet funnits med
länge. Hur viktigt är det att ha tydliga mål? Vi får i serien
se hur deltagarna offrar mycket för att satsa på sitt yrke
– vilka för- respektive nackdelar finns det med att arbeta
så målmedvetet? Vilka för- respektive nackdelar finns
det med att ha sitt yrke/jobb som sitt främsta intresse?

- Vilka yrken har försvunnit under de senaste hundra,
femtio, tio åren? Vilka yrken har tillkommit? Framtidsspana och fundera på hur ni tror att arbetsmarknaden
ser ut om tio, femtio, hundra år.
Fördjupning: Ta reda på mer om hur några olika yrken
har utvecklats historiskt.

MÅL OCH MOTIVATION

• Tävlingsnerver
- I programmet Tävlingsnerver och tårar glömmer kocken Gabriel för andra gången i tävlingen att servera alla ingredienser. Kan det handla om tävlingsnerver? I en kocks
vardag är sådana missar inte livsviktiga och går alltid att
kompensera kunden för, men det finns yrken där misstag
kan få svåra konsekvenser. Vilka? Hur kan man lära sig
hantera nervositet och stress? Vilket ansvar har en arbetsgivare för att se till att risken för misstag minimeras?
- Vad betyder beröm och uppmuntran för möjligheten
att bli riktigt bra på det man gör? Frisören Julia visar
sin samling med självhjälpsböcker och säger halvt på

- I tävlingen går alla moment på tid. I vardagens yrkesliv
är det kanske inte riktigt så viktigt med minuter och sekunder, men vilken roll spelar tidsaspekten i olika yrken?
Välj några yrkeskategorier och ta reda på hur ofta och i
vilka sammanhang tiden är en faktor för arbetet på golvet.
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- Vilken nytta tror ni man har av att ha förberett sig och
deltagit i en tävling som Worldskills? I sitt framtida arbetsliv? I sin vardag? Vilka förmågor och egenskaper behöver
man särskilt träna och förbättra för at lyckas i tävlingen?

