
HANDELNS

Jobbskuggardag

HANDELNS

Jobbskuggardag

 INFORMATION & UNDERLAG FÖR  

LÄRARE

OM HANDELNS JOBBSKUGGARDAG



Om handelns 
jobbskuggardag
Handelns jobbskuggardag är en dag då dina elever 
får följa en person en vanlig dag på jobbet. Som lärare 
kommer du vara med och ge dina elever en unik 
erfarenhet av arbetslivet och vuxenvärlden.

För att få ut så mycket som möjligt av dagen behöver eleverna 
förbereda sig. Om förberedelser och efterarbete organiseras på ett 
bra sätt kommer jobbskuggningen till nytta för allt arbete i skolan. Till 
er hjälp finns ett lektionspaket med fem lektioner.

Mål med jobbskuggardagen
Mål med Handelns jobbskuggardag är att:

• ge elever en introduktion till arbetslivet

• visa eleverna olika karriärvägar i handeln

• ge eleverna en erfarenhet som kan hjälpa dem  
i val av utbildning och yrkesområde

• eleverna ser kopplingar mellan lärande i skolan och förmågor 
som behövs i arbetet

Det är bra om ni hittar en mix av arbetsplatser som eleverna besöker. 
På så sätt bidrar efterarbetet till att eleverna får en bredare bild av 
hur arbetsmarknaden ser ut. 



Förberedelser
Planera tillsammans med dina kollegor och använd lektionspaketet 
som hjälper er att integrera jobbskuggardagen i skolans ämnen:

•  A day in the life - Ämnesövergripande.

•  Jag lärde mig något nytt! - Samhällskunskap.

•  En presentation av mig själv - Svenska

•  Jobbskuggning i siffror - Matematik

•  Mitt företag i reklamen - Hem- och konsumentkunskap.

Gå igenom dokumentet ”Om handelns  
jobbskuggardag - för elever” tillsammans  
med eleverna och låt dem arbeta med  
uppgifterna som finns där.

Efterarbete
Efter jobbskuggardagen används  
lektionspaketet för att följa upp  
besöken. Med hjälp av lektionerna  
återkopplar ni jobbskuggardagen till  
de mål som finns för respektive ämne  
och eleverna får ett bra stöd att sammanfatta  
och ta del av varandras erfarenheter.

Utveckla lokala nätverk
Tillsammans med SYV och skolledare kan ni se Handelns jobb-
skuggardag som ett tillfälle att bygga nätverk för samarbete mellan 
skola och arbetsliv. Lokalt finns organisationer och föreningar som 
till exempel Rotary och Företagarcentrum. Lokala nätverk bidrar 
också till en långsiktighet i projektet. Det blir lättare att upprepa 
jobbskuggningen kommande år.

 För att kommunicera  
med arbetsplatserna kan du 
använda dokumentet ”Om  
handelns jobbskuggardag  

- för kontaktpersoner  
på företag”. 



Aktiviteter
Här är förslag på två enklare aktiviteter som kan hjälpa eleverna i 
deras förberedelser.

Kunskaper och färdigheter
Det finns en rad kunskaper och förmågor som är användbara i 
yrkeslivet. Bland annat förmågorna att ta initiativ, att samarbeta och 
tänka kreativt. 

Låt eleverna välja ett eller flera av de yrken som finns med på 
yrkeskartan.se och fundera över vilka olika kunskaper och förmågor 
som de tror är viktiga i respektive yrke. Prata om vilka egenskaper 
eleverna tror att en arbetsgivare efterfrågar. Skriv upp elevernas 
tankar på en tavla och jämför med de kompetensprofiler som finns i 
Yrkeskartan. Läs gärna några platsannonser för att få fler tips.

Att presentera sig
Låt eleverna träna på att presentera sig. Eleverna får presentera sig 
med namn, var man kommer ifrån samt vad man har för ärende. 
Eleverna kan jobba i par och träna på presentationen samt att skaka 
hand. En spelar elev och en kontaktperson. Låt sedan eleverna byta 
roll. Det kan låta som en basal träning, men faktum är att detta är 
sånt som eleverna kan vara oroliga för.


