
HEJ!
Den 10-12 maj 2022 kommer Yrkes-SM att arrangeras i Växjö. I arbetet 
inför evenemanget vill vi uppmuntra barn och ungdomar att utforska  
olika yrken och utmana stereotypa föreställningar och normer kring  
tjejers och killars yrkesval. Vi hoppas att  Yrkeslådans innehåll kan  
inspirera till nya funderingar om yrken och intressen. Materialet är  
utformat för att främst passa barn runt 5 år och uppåt, men du som  
pedagog kan givetvis göra anpassningar utifrån barnens behov och  
förkunskaper. Tack för att du hänger med oss! 

Hur kan du som pedagog använda innehållet? 

BARNBOK:  ”Nyfikna Lo” handlar om olika yrken inom vård- och omsorg, ur ett barns 
perspektiv. Läs den gärna högt för barnen. Varja kapitel avslutas med frågor till barnen.
 
”GISSA MITT YRKE”: 15 bilder på yrkesskickliga ungdomar ska matchas ihop med deras 
yrke. Alla ungdomarna har tävlat i Yrkes-SM. I spelet ska barnen under samtal para ihop 
rätt medaljör med rätt yrke. Använd spelets bifogade samtalsstöd för 
att väcka nya tankar om vem som kan jobba med vad. Fyll i vår enkät 
efteråt, vi vill veta hur ni upplevde övningen. Enkäten tar 5 minuter att 
svara på och du når den via QR-koden till höger (använd kameran i en 
smartphone) eller via: www.regionkronoberg.se/yrkes-sm
 
MEMORY: Ett klassiskt Memoryspel med en modern inkluderande twist. Träna minnet 
genom att leta par, och passa på att gissa yrket på bilden – det finns inget rätt eller fel,  
se det som en rolig chans att prata om vad olika yrken innebär.

PS. Under Yrkes-SM får besökarna möjlighet att utforska massor av olika yrken: från 
guldsmed och servitris till hästskötare, hotellreceptionist och bilmekaniker. Förutom  
prova-på-aktiviteter innehåller Yrkes-SM också tävlingar i yrkesskicklighet för unga.  
Yrkes-SM arrangeras för att öka intresset för olika yrken och höja statusen på svensk  
yrkesutbildning. Det är fritt inträde och vi välkomnar alla besökare, små som stora.  
Vill du också besöka oss? Kontakt: yrkessm@kronoberg.se

YRKESLÅDAN
INFORMATION TILL PEDAGOGER

www.regionkronoberg.se/yrkessm



Här har vi samlat bra information som handlar om yrken - och varför det är 
viktigt att prata med barnen om vad de vill jobba med.

KVINNLIGA OCH MANLIGA BRANSCHER?
Många tolkar olika branscher som antingen manliga eller kvinnliga. Teknikbranschen är ett 
exempel på en bransch som ofta tolkas som manlig och vård- och omsorgsbranschen är 
exempel på en bransch som oftat tolkas som kvinnlig. Det är viktigt att uppmärksamma 
detta för att öppna upp branscher och verksamheter och göra dem attraktiva för fler
personer att arbeta i, oavsett kön. Se filmtipset ”Redraw the balance” - en ögonöppnare!

VARFÖR SPELAR DET ROLL?
Jämställdhet är en viktig förutsättning för framtidens arbetsmarknad. Branscher med en 
jämnare könsfördelning har större möjligheter att rekrytera bredare och har bättre  
anseende och rykte. De anses också vara mer attraktiva arbetsmiljöer för både kvinnor och 
män och har bättre innovations- och marknadsmöjligheter eftersom de får input från en 
bredare mångfald av kompetenser.

LÄR DIG MER HÄR:

VÅGA VÄLJA YRKE: En webbplats där du som pedagog kan utforska hur du kan bidra till 
en jämställd skola och arbetsliv. Verktyget ger dig möjlighet att utmana stereotypa före-
ställningar kring tjejers och killars yrkesval. www.vagavaljayrke.se

YRKES-SM: En webbplats där du får information om allt spännande som händer  
under Yrkes-SM. Tänker du besöka evenemanget i Växjö så finns till exempel material  
för att förbereda barnen och ungdomarna på bästa sätt. www.yrkessm.se 

FILM: Youtube: ”Redraw the balance” - en tänkvärd film på 2 minuter om barns föreställ-
ningar om yrken och könsroller. Filmen finns också på webbplatsen Våga välja yrke.

GENUSGRANSKA: Ett verktyg där du kan genusgranska de läromedel/barnböcker som 
finns på din arbetsplats: www.pedagogvarmland.se/artikel/genusgranska-ditt-laromedel
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