Vi vuxna varken kan eller ska bestämma yrke och utbildning åt våra barn,
men vi kan skapa utrymme för samtal om framtiden hemma vid
köksbordet. Här får du bra tips på frågeställningar och länkar som kan
vara till hjälp.
Gymnasieexamen är det
viktigaste för att komma ut på
arbetsmarknaden idag. En rolig
gymnasietid kan motivera till
att slutföra gymnasiet. Ditt val
är kanske inte detsamma som
ditt barns val? Börja väcka
tankar om vad ditt barn är
intresserad av.

Vad får dig engagerad
så du vill lära dig mer?
T ex skolämnen, hobby,
intressen, politik.
Hur vill du att din
gymnasietid ska se ut?
På yrkesprogram får du
möjlighet att vara ute på
arbetsplatser och lära
dig ett yrke.
Högskoleförberedande
lär du dig det teoretiska
inom valt område. Du
kan få
högskolabehörighet på
båda inriktningarna.
Fler tips på hur du kan prata
gymnasieval med ditt barn
utbildningsguiden.skolverket.se/

Idag väljer alltför många yrken
där tävlingen är tuff. Samtidigt
finns det många arbetsgivare
som inte hittar rätt
kompetens. Det finns inte lika
många lediga jobb inom alla
yrken. Det kan vara bra att ha
koll på vad arbetsgivarna
behöver.

Det är inte ovanligt att man
gör gymnasievalet utifrån
vad kompisar väljer eller
andra förväntningar runt
omkring. Det kan vara en
god idé att prata med ditt
barn om vad olika
utbildningar leder till.

Har du ett drömyrke?
Vad skönt att du har ett
mål! Har du koll på
vägen dit?
Det finns nästan 9000 olika
yrken i Sverige. Kanske finns
det fler drömyrken för dig?
Du kan inte drömma om
något du inte känner till.

Har du inte ett
drömyrke?
Det gör inget, men vi kan
väl prata lite om vad du
tror att du vill jobba
med?

Svara på några frågor och få inspiration
saco.se/studieval/tester/vad-passar-jag-som/

Varför är du intresserad av ditt
drömyrke? Sätt ord på dina drivkrafter.
T ex PT: intresserad av träning, hälsa,
hjälpa människor, kost.
Yrken med liknande drivkrafter:
idrottslärare, fysioterapeut, dietist.
Sök för att få fler förslag på yrken här
framtid.se/

Börja fundera på vilken typ av
jobb du tror skulle passa dig.
Komma på nya uppfinningar?
Hjälpa människor? Hjälpa
människor i nöd? Ge service åt
människor? Leda människor?
Varierande arbetsuppgifter?
Utomhusarbete?
Arbeta utomlands?
Luften, land, havet?
Uniform/inte uniform?

Sök information!
Utbildning
Vilken utbildning
krävs? Hur lång är
utbildningen? Vad
krävs för att
komma in på
utbildningen?

Yrke
Hur ser tävlingen ut?
Överskott
Balans

Brist

Personlig tränare
Dietist
Idrottslärare,
fysioterapeut

Hitta mer information om hur tävlingen ser ut
arbetsmarknadskunskap.se/framtidens-jobbprognos/

Om tävlingen är tuff är det inte bara
utbildningen som räknas. Erfarenhet och
attityd kan bli avgörande. Fundera på vad
du kan göra redan idag för att öka dina
chanser sen.

