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TILL LÄRAREN

Texten i lektionen är skriven till eleverna. Du som lärare får hjälpa eleverna genom
lektionen utifrån deras läsvana.

VAD SKA VI GÖRA IDAG?

• Arbeta med egenskaper för yrken.
• Prata om varför vissa yrken är viktiga för samhället.
• Undersöka gröna yrken och utbildningar.

Har du hört talas om det gröna näringslivet?
I det gröna näringslivet jobbar killar och tjejer med många olika yrken.
Det mest kända jobbet kanske är som bonde, det vill säga lantbrukare.
Men de gröna jobben är många fler, exempelvis veterinär, skogsmaskin
förare, trädgårdsmästare och kostchef. I den här lektionen får du lära
om olika yrken och hur det är att jobba grönt.

VARFÖR HAR VI DEN HÄR LEKTIONEN?
I skolan ska alla elever få lära sig om olika yrken och utbildningar. Genom att lära om sig själv, olika
yrken och utbildningar under skoltiden kan elever göra bra val av utbildning och yrken längre fram.
Studie- och yrkesvägledningen är hela skolans ansvar och ska vara en del av undervisningen. Med
hjälp av den här lektionen kommer ni att lära er om gröna yrken och få reflektera kring vad ni själva
skulle vilja arbeta med i framtiden.
Alla vinner när elever gör väl underbyggda val. Lycka till med lektionen!

UPPGIFTER
1. ARBETA MED EGENSKAPER OCH ATTRIBUT
30
min

I GRUPPER
Välj en av filmerna på sidan, jobbagront.se/filmer/.

•
•
•
•

Trädgård - ett drömområde för dig som vill skapa kreativa och praktiska lösningar nära naturen!
Lantbruk - en framtidsbransch med ny teknik och många möjligheter!
Skogen - en plats för dig som vill ha ett fritt och självständigt arbete!
Entreprenör - ett yrke för dig som vill välja din egen väg för att förverkliga dina drömmar!

Börja med att titta på filmen ni har valt. Ni ska sedan arbeta vidare med yrket som visas i filmen.

YRKETS EGENSKAPER

Arbeta med att ge yrket i filmen fem egenskaper. Rangordna de fem egenskaperna, viktigaste
egenskapen först. Använd egenskaperna i listan.

EGENSKAPER
Flexibel			
Driven
Ansvarsfull
Effektiv
Målinriktad
Ordningsam
Social

Uppriktig
Kreativ
Hjälpsam
Strukturerad
Praktisk
Serviceminded
Punktlig

Nyfiken
Utbildad
Vältränad
Engagerad
Noggrann
Medmänsklig
Lojal

Pålitlig
Orädd
Envis
Äventyrlig
Stresstålig
Lugn
Snabb

PRESENTATIONER

Presentera för de andra grupperna hur ni har tänkt med egenskaper. Exempelvis: varför valde ni
egenskaperna, varför valde ni att rangordnade som ni gjorde?
I HELKLASS
• Vad känner ni till om dessa yrke sedan tidigare?
• Varför är de här yrkena viktiga för att samhället ska fungera?

2. VAD KRÄVS FÖR ATT JOBBA GRÖNT?
30
min

I GRUPPER
Utgå från filmen ni har sett. Nu ska ni få arbeta vidare med yrket som personen i filmen har.
Ta reda på vad som krävs för att kunna jobba med yrket. Exempelvis, Vilken utbildning krävs? Var kan
man utbilda sig?
Här kan ni söka information om yrket:
• Jobba grönt
• Yrken A-Ö
DISKUTERA
Skulle ni vilja prova på yrket om ni fick chansen?

KOPPLING TILL LÄROPLAN
SAMHÄLLSKUNSKAP
• Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion
SVENSKA
• Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

• Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från 		
vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera 		
och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
• Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer
och via sökmotorer på internet.
BILD
• Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.

OM INTEGRERAD SYV

För att elever ska upptäcka olika valmöjligheter och ta ställning till framtida utbildning och yrke
behöver även lärare arbeta med vägledningsfrågor.
Lärare och studie- och yrkesvägledare behöver samarbeta för att integrera studie- och yrkesvägledningen i undervisningen. Det kan till exempel handla om:
•
•
•
•

hur kunskaper i ämnet kan ha betydelse i arbetslivet
att utmana
problematisera
visa på alternativ till traditionella föreställningar om kön, kulturell och social bakgrund

(Källa: Skolverket)

OM JOBBA GRÖNT
Jobba Grönt är ett samarbete mellan LRF
och Gröna arbetsgivare. Målet är att
informera om och få fler intresserade av
att jobba inom det gröna näringslivet.

