
På WorldSkills Sweden tycker vi att alla elever och  
studenter förtjänar att få information som hjälper dem 
att göra väl underbyggda framtida studieval. Men det 
är ju en djungel som inte är så lätt att navigera igenom. 
Men med er studie- och yrkesvägledares hjälp så lyckas 
de. WorldSkills Sweden gör vad vi kan för att dra vårt 
strå till stacken, genom att tillhandahålla material och 
information om yrkesutbildningar som kan underlätta  
i ditt arbete. 

Vi presenterar på följande sidor en kort sammanfattning 
av de initiativ vi driver, och vilken typ av information vi 
kan erbjuda.

worldskills.se

Material till dig som är 
studie- och yrkesvägledare
– Kostnadsfria tips från WorldSkills Sweden 

Materialet är 
självklart 

kostnadsfritt!
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Möt en yrkesverksam
I materialet “Möt en yrkesverksam” får skolan en modell för att låta eleverna 
möta yrkeslivet i klassrummet. Modellen kan användas av lärare och studie- 
och yrkesvägledare för att skapa digitala möten mellan elever och personer i 
arbetslivet.

Tillsammans med eleverna identifierar lärare tänkbara personer eller företag 
att kontakta för ett digitalt möte. Dessa personer bjuds in till ett digitalt möte 
för att prata om sitt yrke. Eleverna förbereder sig inför mötet genom att arbeta 
med uppgifter och skapa frågor. 

» Läs mer om ”Möt en yrkesverksam” här: 
https://www.worldskills.se/mot-en-yrkesverksam/ 

Gymnasievalsguiden 
Vi har tagit fram ett gymnasievalstest, som elever kan göra tillsammans med 
sina föräldrar för att börja fundera kring utbildning, yrken och framtid. Testet 
går till så att två eller flera personer först tar ställning till ett antal påståenden 
och sedan jämför sina resultat med varandra. Genom att jämföra och reflektera 
tillsammans skapas en givande diskussion. Dessutom får både elever och vuxna 
bra tips på hur man kan tänka inför gymnasievalet.

» Gör testet här: 
https://gymnasievalet.worldskills.se/ 

Tipsa gärna eleverna om att göra gymnasievalstestet hemma med vårdnadsha-
vare eller andra vuxna. Som ett komplement till detta, har vi även tagit fram en 
guide, där vårdnadshavare får ett verktyg för att hjälpa sitt barn att göra ett 
smart gymnasieval. 

» Läs mer här: 
https://www.worldskills.se/gymnasievalsguiden/ 

WorldSkills Swedens initativ
– Kostnadsfria tips från WorldSkills Sweden 
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Talangtest
Utbildning ska vara roligt! Låt dina elever testa sin talang, genom att använda 
ett talangtest för att på ett lekfullt sätt vägleda dem till vilket yrkesprogram 
som kan passa dem. Tanken med testet är att väcka tankar kring gymnasievalet, 
att välja baserat på intresse och talang och att få upp ögonen för fler program. 
På DinTalang finns även mer information om alla yrkesprogram, filmer för inspi-
ration, FAQ-sida samt en sida för föräldrar. 

» Läs mer om yrkesprogrammen och gör talangtestet här: 
https://dintalang.se/test

VR-filmer med arbetsplatsbesök
Det är inte alltid möjligt för eleverna att besöka olika arbetsplatser på grund av 
tidsbrist, säkerhetspolicy eller andra orsaker. Men med dagens teknik går det 
mesta att lösa. Vi har tagit fram ett antal virtuella arbetsplatsbesök i 360 gra-
der för att ge en inblick i olika yrken som exempelvis kock, maskinförare eller 
hotellreceptionist. 

» Du hittar VR-filmerna här:  
https://www.worldskills.se/skola/virtuella-arbetsplatsbesok/

Att välja till gymnasiet – en presentation på flera språk
”Att välja till gymnasiet” är en digital presentation som vänder sig till föräldrar, 
vårdnadshavare och andra närstående till elever i årskurs 7–9. Presentationen 
tar upp viktiga saker att tänka på och hur man kan hjälpa sitt barn inför gymna-
sievalet, med matnyttig och praktisk information. 

Presentationen tar cirka 10 minuter att gå igenom, och finns på svenska, engel-
ska, arabiska och farsi.

» Här hittar du presentationerna: 
https://www.worldskills.se/att-valja-till-gymnasiet/ 

Yrkesutbildningsambassadörer 
WorldSkills Sweden har startat ett nätverk med tidigare tävlanden från Yrkes-
landslaget; Yrkesutbildningsambassadörer. Nätverket har till syfte att inspirera 
fler unga att välja en yrkesutbildning, och vid olika events berättar de om sina 
egna erfarenheter och om sina respektive yrken. Du kan möta våra ambassa-
dörer på gymnasie-/yrkesmässor, genom initiativet Möt en yrkesverksam, eller 
vid en Yrkeskampen-tävling. Ambassadörerna representerar olika yrken och de 
har alla inspirerande berättelser om sitt gymnasie- och yrkesval. 

» Läs mer om WorldSkills Swedens Yrkesutbildningsambassadörer här: 
https://www.worldskills.se/skola/ambassadorer/

Ambassadörsfilmer
WorldSkills Sweden har producerat filmer tillsammans med några av våra Yrkes-
utbildningsambassadörer. Alla som är med har tävlat i det svenska Yrkeslandsla-
get, och berättar i filmerna om sina respektive gymnasieval, om sina yrken och 
om deras tankar.  

» Filmerna hittar ni här:
https://bit.ly/2GJTFb3
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Yrkeskampen
Yrkeskampen är en nationell tävling för klasser i årskurs 8 som ska inspirera och 
sätta igång tankar om framtida utbildningsmöjligheter. Tänk ”Vi i femman” – 
fast om yrken och yrkesval.

Med Yrkeskampen vill WorldSkills Sweden öka intresset för de yrken som gym-
nasiala yrkesutbildningar leder till. Utöver själva tävlingen finns en lärarhand-
ledning tillgänglig, vilken är utformad som ett verktyg för att uppfylla en del av 
de krav som finns formulerade i läroplanen. 

» Läs mer om Yrkeskampen här: 
https://yrkeskampen.se/

SkillsWorld
SkillsWorld är en interaktiv sajt som guidar eleven genom yrkesprogrammen, 
framtiden och de olika gymnasievalen. Genom att förmedla fakta och kunskap 
om yrkesprogrammen kan vi slå hål på myter, öka kunskapen om yrken och 
minska påverkan utifrån genus, social och kulturell bakgrund. Använd gärna 
materialet tillsammans med eleverna, och tipsa pedagogerna/mentorerna samt 
vårdnadshavarna om sidan. 

» Läs mer om SkillsWorld här:
https://www.skillsworld.se/start

YourSkills
YourSkills är en plattform som informerar om och ökar yrkesutbildningens att-
raktionskraft bland de som är nya i Sverige. Behovet av generell information 
och vägledning är stort i målgruppen, och information finns på fyra språk; 
svenska, engelska, arabiska och persiska. Flera filmer har gjorts med inspire-
rande exempel på personer som har skaffat sig en yrkesutbildning och snabbt 
kommit ut i jobb. 

» Läs mer om YourSkills här: 
https://yourskills.se/

Yrkes-SM
WorldSkills Sweden arrangerar Yrkes-SM vartannat år. Utöver svenska mäs-
terskapet i yrkesskicklighet, konferenser, studie- och yrkesvägledning och de 
populära prova-på-aktiviteterna så erbjuder Yrkes-SM också möjligheter till en 
lärande pedagogisk process.

Oavsett om dina elever går på mellanstadiet, högstadiet eller gymnasiet är det 
av stort värde för dem att besöka Yrkes-SM. Besöket kan på många sätt kopplas 
till läroplanen, och inte minst målet med att förse elever med underlag för att 
välja fortsatt utbildning. Nästa Yrkes-SM går av stapeln 2022. 

» Läs mer om Yrkes-SM här: 
https://www.worldskills.se/yrkestavlingar/yrkes-sm/



Om WorldSkills Sweden 
WorldSkills Sweden är ett trepartssamarbete mellan LO, Svenskt Näringsliv och Staten genom 
Utbildningsdepartementet, Skolverket och Myndigheten för yrkeshögskolan. Genom samarbe-
ten med företag, yrkesnämnder, branschorganisationer och skolor har detta samarbete i upp-
drag att öka attraktionskraft, statusen samt kvaliteten för svenska yrken och yrkesutbildning. 
WorldSkills Sweden ansvarar för svenska Yrkeslandslagets deltagande i Yrkes-VM (WorldSkills) 
och Yrkes-EM (EuroSkills) samt är arrangör av Yrkes-SM. WorldSkills Swedens huvudsponsorer är 
AFA Försäkring samt AMF. worldskills.se

Nedladdningsbart material – för undervisning och vägledning
Mer material finns på WorldSkills webbplats. Där hittar du filmer, lektions-
handledningar och mycket annat. 

» Här hittar du materialet: 
https://www.worldskills.se/skola/material/


