
GISSA MIT T

YRKE

Materialet kan kopplas till Lpfö 18 - Förskolans värdegrund och uppdrag / En likvärdig utbildning: 
”Förskolan ska aktivt och medvetet främja alla barns lika rättigheter och möjligheter, oberoende av könstillhörig-
het. Förskolan har ett ansvar för att motverka könsmönster som begränsar barnens utveckling, val och lärande. 
Hur förskolan organiserar utbildningen, hur barnen blir bemötta samt vilka krav och förväntningar som ställs på 
barnen bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Förskolan ska därför  
organisera utbildningen så att barnen möts, leker och lär tillsammans, samt prövar och utvecklar sina förmågor 
och intressen, med samma möjligheter och på lika villkor, oberoende av könstillhörighet.” 



GÖR SÅ HÄR
Förklara för barnen vad övningen handlar om. Förslag till inledning:  

”Nu ska vi prata om olika yrken - alltså vad vuxna arbetar med. En del  
yrken känner ni kanske igen, men några kommer nog vara helt nya för er.  

Kan ni berätta för mig om ett yrke som ni tycker är spännande?” 

Placera de 15 korten med foton framför barnen. Berätta att alla personerna  
har fått medalj för att de är bäst i Sverige på sitt yrke. 

Läs upp de olika yrkesbeskrivningarna - en i taget - och be barnen att 
försöka gissa vilken person som jobbar med det yrke som nyss har beskrivits.  

Ställ frågor till barnen från samtalsstödet nedan.  

Lyssna på samtalen som uppstår och vägled barnen att reflektera över sina 
gissningar och antaganden. Det viktigaste i övningen är inte att para ihop rätt 

person/yrke. Det viktigaste att ni kan prata tillsammans om barnens tankar och 
gärna våga utmana dem kring deras åsikter. 

Fyll i vår enkät - det tar max 5 minuter: du når den 
via QR-koden nedan eller via www.regionkronoberg.se/yrkes-sm

M ANUAL -  GISSA MIT T YRKE

SA MTAL SSTÖD
Hur tänker du när du tror att hen är målare (annat yrke)? 
Finns det jobb som bara tjejer eller killar kan ha? Berätta!

Vad vill du jobba med när du blir stor? 
Varför tycker du att det verkar vara ett roligt yrke?
Vad är viktigt att tänka på när man ska välja yrke?

FÖRBERED DIG
Läs igenom det allmänna informationsbladet i Yrkeslådan.

Titta på filmtipset på Youtube: ”Redraw the balance”



FACIT

FACIT -  GISSA MIT T YRKE

BETONG-
ARBETARE

FLYG-
TEKNIKER

MURARE WEBB- 
DESIGNER

FORDONS-
LACKERARE

HOTELL- 
RECEPTIONIST

BUTIK- 
SÄLJARE

BAGARE SERVITÖR GOLV- 
LÄGGARE

UNDER- 
SKÖTERSKA

GULDSMED TRÄDGÅRDS-
ANLÄGGARE

INSTALLATIONS- 
ELEKTRIKER

MÅLARE



GISSA MIT T YRKE

ABU



BETONGARBETARE

• Jag jobbar med betong som är ett starkt byggmaterial.  
Med betong kan man göra massor av olika saker.  

• Med betong kan jag g juta till exempel husgrunder, golv, 
väggar, pelare och till och med stora broar. 

• Vid husbyggen kommer ofta huset som färdiga delar av  
betong - till exempel väggar. Då är det min uppgift att alla de 
olika delarna hamnar på rätt plats (som ett stort pussel). 
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CAROLINE



FLYGTEKNIKER

• Jag jobbar med maskiner och motorer som finns i flygplan 
och helikoptrar. 

• Jag lagar och repararer maskinerna/motorerna, men jag kan 
också tillverka helt nya delar till flygplan och flygmotorer.  

• Jag får ta ett stort ansvar och inspektera, kontrollera och 
felsöka de olika system som finns ombord på flygplanen. 
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ANGELICA



MURARE

• Jag murar väggar av block eller tegel. Jag lägger tegelstenar-
na och blocken på varandra och mellan varje sten eller block 
lägger jag murbruk som fogar ihop dem.  

• Jag måste vara noggrann och använda ett verktyg som heter 
vattenpass. Vattenpasset behövs för att varje lager av tegel-
stenar ska bli helt rakt och inte luta. 

• Som murare kan jag också putsa väggar - då gör jag ojämna 
väggar släta och fina.
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K ASEM



WEBBDESIGNER

• Jag jobbar med att göra webbsidor på Internet. För att vara 
duktig på det måste jag kunna programmera på speciella  
datorspråk som heter HTML, DHTML, Javascripts, XML och 
ASP. 

• Jag vet precis hur webbplatserna ska se ut och hur de ska 
fungera. Jag är expert på vilka bilder och filmer som passar 
bäst att använda på webben. 

• Jag tar hand om och förbättrar webbsidor så att allt fungerar 
som det ska, att de ser bra ut och inget krånglar. 
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ANNA



FORDONSL ACKERARE

• Jag jobbar med att laga lacken på skadade fordon som till  
exempel bilar och lastbilar.  

• Jag maskerar, slipar, spacklar och lackar så att det blir fint 
igen. Det kan handla om plast- och plåtskador, rostskador 
eller repor av olika slag. 

• Om man vill bli fordonslackerare är det bra att vara noggrann 
och ha mycket tålamod. Det är också viktigt att tycka om 
färg och form.
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ELIAS



HOTELLRECEPTIONIST

• Jag jobbar på hotell. Mitt jobb är att få gästerna som bor på 
hotellet att trivas. Jag pratar med dem och hjälper dem på 
olika sätt - jag vill att gästerna ska ha det så bra som möjligt. 

• I mitt jobb är det viktigt att kunna flera språk och att tycka 
om att träffa nya människor hela tiden. 

• Jag är bra på att lösa problem och på att bemöta människor 
på ett trevligt sätt.
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MERHRDAD



BUTIKSÄL JARE

• Jag jobbar med att sälja varor i en butik. Det är viktigt att jag 
är trevlig och kan mycket om det som säljs i butiken.  

• Jag svarar på kundernas frågor och hjälper kunderna så att de 
blir nöjda och vill komma tillbaka och handla igen. 

• Yrket som butikssäljare passar dem som gillar att prata och 
träffa nya människor varje dag. 
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MY



BAGARE

• Jag jobbar med att baka allt från bröd och kakor till tårtor 
och bakelser.  

• I mitt yrke är det viktigt att vara kreativ och ha känsla för 
smak, färg och form. Jag måste också kunna mycket om 
bröd, bakning och olika slags ingredienser. 

• Som bagare kan jobba på en fabrik där stora maskiner hjälper 
till med bakningen - eller så kan jag jobba på ett litet bageri 
där jag får baka allting själv med händerna.
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NOAH



SERVITÖR

• Jag jobbar med att ta emot beställningar och servera mat 
och dryck på restauranger.  

• Det är viktigt att jag kan ge gästerna bra råd kring maten 
som finns på menyn och att jag kan tipsa dem om vilka 
drycker som passar till de olika maträtterna.  

• Jag ger gästerna bra service och är trevlig, så att de vill  
komma tillbaka och äta på restaurangen fler gånger. 
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LISA



GOLVL ÄGGARE

• Jag jobbar med att lägga mattor och golv av olika material. 
Det kan vara i olika material: plast, textil, klinkers eller  
parkettgolv. 

• Innan jag lägger golvet måste jag göra så att underlaget är bra 
och jämnt. Därför är jag också duktig på att till exempel slipa 
och spackla. 

• Det är ett omväxlande arbete. Jag får jobba på nya ställen 
hela tiden och träffa många olika kunder.
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SEBASTIAN



UNDERSKÖTERSK A

• Jag jobbar med att hjälpa människor. En del människor som 
jag hjälper är sjuka, andra som jag hjälper är gamla och en del 
människor behöver min hjälp för att kunna leva ett bra liv.   

• Jag kan mäta blodtryck, ta prover, assistera vid operation, 
lägga om sår och hålla ordning på mediciner. Men jag kan 
också hjälpa människor med vanliga saker i hemmet, som att 
laga mat, vara med på aktiviteter, köra rullstol, handla,  
duscha och byta kläder.   

• Jag är bra på att prata med människor, lära känna dom och 
förstå vad dom behöver. 
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SIGNE



GULDSMED

• Jag jobbar mycket med att laga eller göra om gamla  
smycken. Ibland ritar och tillverkar jag helt nya smycken. 

• I mitt yrke behöver man ha många idéer och vara konstnärlig. 
Det är också bra att vara noggrann och ha tålamod. 

• Jag jobbar både för hand med olika verktyg och med  
maskiner. 
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PIERRE



TRÄDGÅRDSANL ÄGGARE

• Jag jobbar med att skapa vackra miljöer utomhus. 

• Vanliga arbetsuppgifter är att utforma, anlägga och ta hand 
om till exempel parker, lekplatser och kyrkogårdar. 

• I mitt yrke är det bra att vara kreativ och praktisk. Det är 
också bra om man är intresserad av växter och tycker om att 
bygga och vara utomhus.
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EMMY



INSTALL ATIONSELEK TRIKER

• Jag drar in ledningar, installerar och programmerar  
elektrisk utrustning i bostäder, kontor, affärer och industrier. 
Jag kan också installera data- och telenät.  

• En del av arbetet handlar om att laga installationer som  
slutat att fungera. Då är det viktigt att ta reda på vad som är 
fel genom att undersöka och göra mätningar.  

• I mitt jobb är det viktigt att vara noggrann och tycka om att 
lösa problem.
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M ALIN



M ÅL ARE

• Jag jobbar med att måla och tapetsera. Med hjälp av färg, 
penslar och andra redskap skapar jag fina miljöer. Jag är  
specialist på hur man måste behandla olika ytor innan man 
börjar måla eller tapetsera. 

• Att vara målare är ett praktiskt och kreativt yrke och jag får 
träffa nya kunder hela tiden. Jag jobbar både inomhus och 
utomhus. 

•  I mitt jobb är det bra att vara intresserad av färg och form 
för att kunna hjälpa kunder med val av färg och tapeter. 
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