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Om handelns 
jobbskuggardag
Handelns jobbskuggardag är en dag då elever från 
högstadiet får följa en person en vanlig dag på 
jobbet. Handelns jobbskuggardag kan ses som ett 
komplement till, eller ett sätt att genomföra PRAO. 
Handeln är en bransch som sysselsätter mer än en 
halv miljon människor och är en viktig ingång för 
unga till den svenska arbetsmarknaden.

Utvecklande för elever
Med Handelns jobbskuggardag ger du eleverna en chans  
att utveckla sin förmåga att fungera i ett nytt sammanhang.  
Att hamna i en ny situation med nya människor utanför skolan 
kan stimulera individen till att:

• använda sin sociala förmåga

• ta ansvar för sig själv och för en uppgift

• möta verkligheten och börja tänka framåt

• lämna ett invant beteende och ta en ny roll.

Kontakter med det lokala näringslivet
Handelns jobbskuggardag är också ett utmärkt tillfälle för skolan att 
utveckla och fördjupa relationer inom det lokala näringslivet. 



Lektionspaket och informations
material
Med Handelns jobbskuggardag får lärare på skolan ett färdigt 
material med information till elever, föräldrar och kontaktpersoner. 
Dessutom medföljer ett lektionspaket som stödjer integrerad 
studie- och yrkesvägledning. Med lektionerna får eleverna arbeta på 
lektionstid både före och efter själva jobbskuggningen med roliga 
uppgifter som knyter an till val av arbete och studier.

En viktig ingång till arbetslivet
För unga är handeln en viktig väg in till arbetsmarknaden och 
Handelns jobbskuggardag kan bidra till att fler upptäcker de många 
möjligheter som finns och inspireras till en karriär i handeln. Handelns 
jobbskuggardag bidrar dessutom till att elever får se kopplingar 
mellan det de lär sig i skolan och de förmågor och kunskaper som 
behövs i arbetslivet. 

Nyttiga erfarenheter för alla
Jobbskuggning ger nyttiga erfarenheter för alla: 

• Elever får möjlighet att fundera kring sin framtid och hur 
utbildning kan leda till olika jobb.

• Lärare får nya idéer som motiverar elever och visar på 
kopplingen mellan skola och arbetsliv.

• Kontaktpersoner på arbetsplatserna får möjlighet att skapa 
kontakter med morgondagens arbetskraft.



Yrkeskartan
Handelsrådets sajter karriarihandeln.se och yrkeskartan.se är en bra 
utgångspunkt för jobbskuggardagen. Dessa verktyg kan användas av 
elever, lärare och studie- och yrkesvägledare.

Om Handelsrådet
Handelsrådet är en kollektiv avtalsstiftelse 
som ägs av arbets marknadernas parter; 
Svensk Handel, Arbetsgivarföreningen 
KFO, Akademikerförbunden, Handels-
anställdas förbund och Unionen. handelsradet.se

http://karriarihandeln.se

