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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. 
Eleverna får samtidigt en bild av olika yrken inom 
handeln. Handeln är en bransch som sysselsätter mer 
än en halv miljon människor och är en viktig ingång för 
unga till den svenska arbetsmarknaden. Med Handelns 
jobbskuggardag kommer fler unga att upptäcka de 
många möjligheter som finns i handeln.

 
Ett komplement till PRAO
Handelns jobbskuggardag kan ses som ett  
komplement till, eller ett sätt att genomföra  
PRAO. Samtidigt är dagen, eller  
perioden, ett bra verktyg för  
integrerad studie- och  
yrkesvägledning i skolan.

 Efter förslag från  
regeringen kan PRAO  

återinföras med start från  
hösten 2018. PRAO är en av  
flera aktiviteter som hjälper  
eleven att fatta beslut om 

 framtida studie och  
yrkesval.



Koppling mellan klassrum och arbetsliv
Med Handelns jobbskuggardag kan skolan uppnå

• koppling mellan arbete i klassrummet och framtida yrkesliv

• ökad förståelse hos elever för arbetslivets krav

• ökad motivation hos elever att studera för att skapa sin framtid

• starkare nätverk mellan skolan och närsamhället

Studie- och yrkesvägledning 
I skolverkets allmänna råd angående arbete med  
studie- och yrkesvägledning står det att eleverna bör

• få möjlighet att ställas inför olika uppgifter i arbetslivet 

• möta företrädare för arbetslivet
 
Målet med skolans insatser ska vara att eleverna utvecklar kunskaper 
och erfarenheter inför kommande studie- och yrkesval. Handelns 
jobbskuggardag kan bli en betydelsefull sådan insats.

Studie- och yrkesvägledning är del 
av undervisningen
Att studie- och yrkesvägledning är något som ska ske 
inom ramen för lärarledd undervisning framgår tydligt  
i skolverkets allmänna råd:

”Lärare bör i undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla en 
förståelse för hur kunskaper i ämnet kan ha betydelse i arbetslivet och 
på så sätt utgöra ett underlag för deras framtida studie- och yrkesval.”

Med Handelns jobbskuggardag och tillhörande lektioner får skolan en 
utmärkt förutsättning att uppnå just dessa mål.



Lektionspaket
Som komplement till jobbskuggardagen finns  
ett lektionspaket med fem lektioner, kopplade  
till kurs- och läroplaner:

•  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.
 
Med hjälp av lektionerna kopplas delar av ämnesplanernas centrala 
innehåll till elevernas framtida studie- och yrkesval. Lektionerna knyter 
an till handeln från lektion till jobbskuggning, med förberedelser och 
efterarbete. Med lektionerna får pedagoger och elever jobba med 
integrerad studie- och yrkesvägledning på ordinarie lektionstid. 

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
http://yrkeskartan.se

