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Förberedelser - Lärare
Syftet med denna övning är att få eleverna att fundera närmare kring olika drömyrken
samt att de ska lära sig nya begrepp och termer som relaterar till arbetsliv och studier
på engelska. Tanken är att arbetet ska presenteras individuellt på engelska inför 
helklass samt att de ska göra en affisch med engelsk text och olika bilder där de 
presenterar yrket de valt.

Förberedelser - Elev
Ge eleverna i uppgift att välja ett yrke som intresserar dem och som de vill veta 
mer om. Be dem även att tänka bort alla hinder och begränsningar som ålder, 
utbildningskrav osv.

Arbetsuppgiften ”Nyfiken på ett yrke” är framtagen av 
Jessica Björndahl-Johansen, Studie- och Yrkesvägledare

i samverkan med lärare i Engelska på Bergvretenskolan  i Enköping
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Nyfiken på ett yrke

Steg 1 – Välj ett yrke
Fundera först över vad det är som gör att du väljer just det här yrket. Vad är det som 
verkar spännande, roligt, intressant?

Steg 2 – Vilken bild har du av yrket?
• Hur tror du att man utbildar sig till yrket? 
• Vad tror du att arbetsuppgifterna består av? 
• Hur ser arbetsmiljön ut? 

Steg 3 – Obligatorium, svara på dessa frågor!
• Vilka är de huvudsakliga arbetsuppgifterna? 
• Behöver man någon särskild utbildning för att kunna jobba med detta yrke? 
• Hur ser arbetsmarknaden för yrket ut just nu? 
• Hur ser framtiden ut för yrket? (Ex. Hur ser arbetsmarknaden för yrket ut om 10

år?) 
• I vilka länder kan man arbeta med detta yrke, är det globalt/lokalt? 
• Finns det några risker finns med yrket? 
• Var yrket som du trodde? 

Steg 4 – Faktainsamling, här kan du hitta mer 
information olika om yrken

• www.yrmis.se (Filmer med beskrivningar av yrken) 
• www.ams.se (Yrkesbeskrivningar och framtidsprognoser) 
• Biblioteket 
• Faktakällor på Internet 
• Personliga kontakter (Ex. Intervjuer) 
• www.google.se/translate & http://lexin.nada.kth.se/sve-eng.html (digitala

svensk-engelska ordböcker)

Steg 5 – Tillverka en affisch
Gör en affisch där du presenterar det yrke du valt. Tänk på att få med de olika 
obligatorier som står uppradade i ”Steg 3”. Varva gärna text med bilder eller fotografier
för att göra affischen mer levande. På affischen ska du även skriva en liten ordlista 
med nya ord och begrepp som du lärt dig under arbetets gång!

Steg 6 – Presentera inför klassen!
Förbered en presentation som du ska hålla inför klassen, den ska vara cirka 3-5 
minuter lång. Komplettera gärna med en PowerPoint-presentation eller en 
overhead. Tänk på att du måste kunna förklara svårare ord och begrepp om yrket 
som du lärt dig under arbetets gång!
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