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Om handelns
jobbskuggardag
Under Handelns jobbskuggardag får du vara med en
dag på en arbetsplats och följa någon som jobbar.
Den här dagen är en chans för dig att se hur företag
och arbetsplatser fungerar.
Du kommer även få

•
•
•

en introduktion till arbetslivet
en koppling mellan lärande i skolan och förmågor
som behövs i arbetslivet
en erfarenhet som kan hjälpa dig i ditt val av utbildning
och yrkesområde.

Före jobbskuggardagen

Till Handelns jobbskuggardag finns ett lektionspaket med fem lektioner
som hjälper dig att förbereda jobbskuggardagen. Tillsammans med
dina lärare bestämmer du vilka lektioner du ska jobba med.

•
•
•
•
•

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.

Om du inte hinner göra alla lektioner rekommenderar vi att du minst
gör ”En presentation av mig själv” där du får göra en presentation
av dig själv som skickas till kontaktpersonen på företaget.

Efter jobbskuggardagen

Efter jobbskuggardagen används lektionspaketet för att följa upp ditt
besök på företaget. Med hjälp av lektionerna återkopplar ni
tillsammans jobbskuggardagen och sammanfattar era erfarenheter.

Ett schema för jobbskuggardagen

Du och din kontaktperson kan komma överens om hur dagen ska se
ut. Kanske påverkas schemat av saker som händer just där och då.
Följande huvudmoment är ändå bra att ha under dagen:

•
•
•
•

Börja dagen med att sitta ner och prata med kontaktpersonen.
Lunch med kontaktpersonen.
Intervju (kan exempelvis ske under lunchen).
Avsluta med att följa upp dagen med kontaktpersonen.

Aktiviteter under jobbskuggardagen
Passa på att lära dig så mycket som möjligt under jobbskuggardagen.
Intervjua din kontaktperson och observera hur det är på företaget.

Intervju
För att få reda på mer om din kontaktpersons arbete får du genomföra
en intervju. Nedan finner du exempel på frågor. Komplettera gärna
med egna frågor som du vill få svar på.

INTERVIEW

Allmänna frågor
Vilken jobbtitel har du?

En bra idé är att du
spelar in intervjun med din
mobiltelefon eller surfplatta.
Det gör att det blir enklare och
du slipper bli stressad av att
försöka hinna skriva allt som
din kontaktperson säger.

Vilka arbetsuppgifter har du?

Hur ser en typisk arbetsdag ut?

Vad tycker du mest om i ditt arbete?

Varför valde du detta yrke?

Vilken typ av utbildning behöver man för att klara jobbet?

Vilken extra utbildning har du genomgått efter din grundutbildning?

INTERVIEW

Frågor om förmågor

På arbetsplatsen du besöker används många av de förmågor du lär
dig i skolan. Ta reda på vilka förmågor som är viktiga. Lägg gärna till
egna frågor.
Vilka av följande förmågor använder du i ditt jobb? På vilket sätt?
Läsa

Skriva

Räkna

Tala och lyssna

Samarbeta i grupper

Använda datorer

Vad av det du lärde dig i skolan har du haft mest nytta av i ditt jobb?

INTERVIEW

Frågor om teknisk utrustning
De flesta företag är idag beroende av teknisk utrustning.
Till vad använder man datorer på arbetsplatsen?

Vilka typer av programvara används?

Vilka andra typer av teknisk utrustning används på företaget?

INTERVIEW

Dina egna frågor

Observera

Under dagen kan du också observera vad som händer på
arbetsplatsen. Här är några saker som du kan uppmärksamma.
Fyll gärna på med egna idéer.

Människorna
Den viktigaste resursen på ett företag är människor.
Beskriv människorna på företaget.
Hur är de klädda?

Hur är de mot varandra?

Hur hälsar de på kunder och andra besökare?

Arbetsplatsen
Hur ser arbetsplatsen ut?

Finns det lunchrum eller fikarum?

Finns det någon utomhusmiljö att vistas i?

Dina egna observationer

Sammanställ intervju och
observationer

Din intervju och dina observationer kommer du ha nytta av i de
lektioner som ni väljer att arbeta med. Intervju och observationer kan
också sammanställas och presenteras som fristående inslag i
exempelvis kurserna samhällskunskap och svenska. Presentationerna
kan göras exempelvis som väggtidningar eller muntligt i små grupper
eller helklass.

