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PROVA!



Yrkes-SM ökar intresset för yrkesutbildningar och en bra prova-på-aktivitet kan  
öka intresset för just er yrkesinriktning. Varsågod, här är en liten idéskrift som  
kan inspirera och vara ett stöd för att utveckla en prova-på-aktivitet eller något  
annat attraktivt som kan skapa nyfikenhet och fånga besökarnas uppmärksamhet.

I samband med Yrkes-SM 2016 var Ungdomsbarometern på plats för att fråga besö-
kande högstadieelever om evenemanget och deras inställning till yrkesutbildningar, 
innan respektive efter besöket. Det visade sig att alla var överlag mycket positivt 
inställda. Både till evenemanget som sådant såväl som till yrkesutbildningar. Sju av 
tio besökare svarade dessutom att de blivit mer positivt inställda till att gå ett yrkes-
program efter att de varit på Yrkes-SM. Malmö stad frågade också klassansvariga 
som besökt Malmömässan om deras uppfattning om Yrkes-SM och även här gavs 
arrangemanget genomgående höga betyg.

Att få titta på tävlingarna, att själva få prova på olika yrken och att få information 
om många yrken samtidigt är saker som besökarna gillar. Även information om vilka 
möjligheter och karriärvägar som finns uppskattades.

Dessutom har det konstaterats att ungdomar många gånger väljer en yrkesutbild-
ning som upplevs vara rolig. En rolig prova på uppgift är till exempel ett sätt att ge 
ytterligare nyanser av ett yrke.
 
Yrkes-SM verkar alltså göra ungdomar generellt mer positivt inställda till yrkesutbild-
ningar och inspirationen för att välja just ett specifikt yrke kan mycket väl börja med 
en lockande prova-på-aktivitet. 

PROVA-PÅ



I den här skriften vill vi försöka ge lite inspiration till er som tycker det är knepigt  
att hitta på något eller som vill ha lite input och som förhoppningsvis gör det lite 
lättare att skapa egna bra prova-på-aktiviteter, som i sin tur gör att fler besö-
kare stannar till vid just ert yrke. Är det svårt att låta besökarna prova på just ert 
yrke kan kanske en annan aktivitet som utmanar den egenskap som mest utmär-
ker ert yrke vara ett alternativ. Tänk på att era besökare är unga och att utforma  
besöksaktiviteten utifrån deras perspektiv. 

Tänk också på att den här aktiviteten ju också kan användas i andra sammanhang och 
tillfällen, som t ex uppvisningar på mässor, skolevenemang, regionala aktiviteter med 
mera.

Lycka till.

VI VILL INSPIRERA DIG



Din kompis ska kolla upp en sak på datorn och 
du ska ge datorn tillräckligt med energi under 
tiden. Lyckas ni vinner ni en ...

Vem vill inte kunna Första hjälpen?



Hur svårt är det att placera rören på rätt plats?

Succé för Arbesko på Yrkes-SM.
Arbesko nådde flera högt satta mål i sam-
band med sitt deltagande i Yrkes-SM. Idén 
var enkel men effektiv för att exponera 
varumärket. Besökande ungdomar fick 
möjligheten att dansa i skor från Arbesko 
samtidigt som de filmades. Filmklippen 
lades därefter ut på Youtube. Resultatet? 
ArbeskoTV blev en av de mest sedda  
You Tube-kanalerna under en vecka med 
ca 25 000 tittare. 



Olika typer av simulatorer går alltid hem.

Snygg inramning gör halva grejen.



Testa besökarnas olika sinnen:



Är det svårt att ta ett blodprov?



Kakelgiljotinen är kul!

Proffsig inramning påverkar besökarna.



Låt besökarna skapa ett konstverk av färg.

Hur långt är ett snöre? Försök räkna ut hur många meter elkabel 
det går åt när ett hus ska byggas.



Nyttja tidigare mästare och tävlande. De är 
utmärkta ambassadörer och informatörer. 
Eller så skapar ni en utmaning där besökare 
får utmana dem. 

Skapa en bra yta för mötet med besökarna.



Det här gillar många besökare. 

Ex. på #instagramkampanj

Dance competition



Praktiska och lättåtkomliga hängytor uppskattas av alla.



Det finns massor av intressanta personer, samtalsämnen 
och nyheter att aktualisera under Yrkes-SM.

Både besökare och smartphones behöver ladda batterierna under ett besök på Yrkes-SM.



Försvarsmaktens fysiska aktiviteter är mycket populära?



En pop-up-instagram-studio.



Har du något intressant att säga? Gör en kort 
uppvisningsdemo i en attraktiv miljö.

Simulatorer eller spel, testa och utmana, lockar till besök.



En tydlig beskrivning av tävlingsuppgiften gör 
det lättare för besökarna att förstå vad det är 
som tävlingsdeltagarna ska klara av.

Visualisera gärna slutprodukten så att besökarna kan se 
vad som den tävlande ska skapa och producera.



Bryt ut några delmoment och genomför en uppvisning några gånger per dag …

… eller arrangera snabbtävlingar som 
visat sig vara mycket populära. Kanske kan 
liknande tävlingsmoment användas som 
prova-på-uppgift.



Vilket streck är längst?

Montern ser betydligt häftigare ut 
med en snygg bild som inramning.

Ett exempel på hur man kan skapa 
lite extra ”attention”. Googla ”bilder 
som lurar hjärnan”.



Interaktivitet gör besöket mer spännande.

Med engagerad personal får besökarna en starkare upplevelse.



Hjälp oss att färglägga bilderna som vi lägger ut på Instagram.



Hur skulle du se ut som austronaut?

Eller personbilstekniker?

Takselfie
Klättra på tak och föreviga detta med en takselfie.



Hur stor är en Coca Cola? prova mätarmen.



Hur bygger man egentligen ett tak så att det håller? 
Hjälp oss att bygga klart taket på huset



Med en iPad kan man gör mycket skoj och samtidigt lära sig en massa saker.



Testa doftsinnet hos besökarna.

Styla och klä på en skyltdocka.



För de yrken som vill och kan uppgradera prova-på-uppgifterna hänvisas bl a till Danmarks 
och Finlands snabbhetstävlingar på 2–3 minuter som visat sig vara väldigt populära.
Inspireras och ta del av material från det finska konceptet Mästare 9, material på svenska:
http://skillsfinland.fi/sv/mastare/mastare9/

WorldSkills Sweden påminner gärna om de Finska och Danska snabbhetstävlingarna 
som blivit en framgång och med en rejäl ökning i antalet besökare på tävlingarna 
som resultat. Det handlar om snabba och enkla prova-på-tävlingar som tar max 2–3 
minuter att genomföra och som gör att flera klasskamrater i lag kan tävla mot var-
andra samtidigt. Börja gärna på Yrkes-SM och sprid det sedan vidare till skolor med 
yrkesutbildning för användning på öppna-hus, gymnasiemässor etc så kanske vi näs-
ta gång kan se finaler i snabba moment avgöras på Yrkes-SM likt de på Mästare 9 i 
Finland. Se filmen från finalen på www.youtube.com/watch?v=Th_3LnIc_kM och  
låt er inspireras.

KOLLA IN VÅRA GRANNAR



Gör din egen … som du får ta med hem. 
Vi visar hur du gör.

Vill du nå någon speciell? Gör det stort och tydligt till din målgrupp.



Snabbast vinner. Testa besökarnas reaktionsförmåga.

Lite gratis nagelvård säger man inte nej till.



Icing. Cool uppgift hos kyligt yrke.

Låt besökarna få synas i era sociala medier.



Pysselaktivitet med koppling till olika yrken.

Vem är snabbast? Ungdomar tycker om utmaningar?



Kanske går era aktiviteter att ta vidare 
ut i de sociala medierna?



Ibland räcker det med att få trycka på en knapp som 
sätter igång något för att fånga uppmärksamheten.

Kul att få köra bil utan körkort. Ännu roligare om 
man slår rekord och hamnar på highscorelistan.



Ge järnet. Den som cyklar snabbast får modellbilen 
först i mål och har alstrat mest energi.

Provsmaka. Det är alltid populärt som dragplåster.



Olika typer av simulatorer för 
yrkes fordon är alltid spännande 
att prova på.



Hjälp oss att kröka rör som kan bli ett konstverk?



Det här är inte någon lätt uppgift. Men kul!

Vem vinner och är mest simultan?



En bild kan göra stor skillnad.

Hur svårt kan det vara? Fyll i schablonen utan att darra på handen.



Krama mig. Ge roboten en kram och hör vad hen säger till dig.



Fånga en boll i framtidsmaskinen och se 
vad du ska jobba med i framtiden.

SINGOALLA
S V E R I G E S  M E S T  B E R Ö M D A

SPÅDAM
K Ä N D  F R Å N  R A D I O  O C H  T V .

En tidigare populär Yrkes-SM-aktivitet var AMFs spådam som många ville besöka.



Det kan vara ”jobbigt” att besöka Yrkes-SM så 
se till att det finns bra platser för återhämtning.



Byt däck på tid eller provsitt om du kan?

Flytta badankorna utan att spilla ut vattnet.



Ta en tur på vår flygande matta och 
se hur det ser ut på bild.



Kan du sätta ihop en stol. Testa själv.

Anordna en tävling med fina priser.



KOMMUNIKATIV
ORGANISERANDE

KREATIV

NYTÄNKANDE

TEKNISK

KONSTNÄRLIG

SIMULTAN

SNABB

NYFIKEN

FLEXIBEL

MATEMATISK

TRÄFFSÄKER

IHÄRDIG

HÄNDIG

SNABBTÄNKT

KLURIG

KÄNSLIG

SOCIAL

SMART

INNOVATIV

STARK

Testa besökarnas egenskaper.



Vilken färg är du?

Hur tolkar unga olika yrken?



Kolla om vår programledare kan besöka 
ditt tävlingsområde.

Gör en egen minibukett och ta med hem.

Airbrushmålning har tidigare varit ett  
populärt inslag för besökare.



Provsmakning i alla dess former lockar 
fram de flesta.



Tänk på att återanvända materialet som 
används och produceras i samband med 
tävlingarna så långt det är möjligt, både 
under och efter tävlingarna. Varför inte 
hitta nya användare och användnings-
områden?

GLÖM INTE ÅTERVINN!



Barn- och fritidsprogrammet vänder 
sig till dig som vill arbeta med barn, 
ungdomar och vuxna. Du får lära dig 
om människor i olika åldrar och med 
olika förutsättningar. Programmets 
tre inriktningar är fritid och hälsa, 
pedagogiskt arbete samt socialt 
arbete.

Handels- och administrationspro-
grammet vänder sig till dig som vill 
arbeta med handel, administration 
och kommunikation. Programmets 
två inriktningar är administrativ 
service samt handel och service.

Naturbruksprogrammet vänder sig 
till dig som vill arbeta med växter, 
djur, mark, vatten eller skog. Pro-
grammets fyra inriktningar är djur, 
lantbruk, skog samt trädgård.

Bygg- och anläggningsprogrammet 
vänder sig till dig som vill arbeta 
med att bygga, underhålla och 
göra ombyggnationer av hus och 
anläggningar. Programmets fem 
inriktningar är anläggningsfordon, 
mark och anläggning, husbyggnad, 
måleri samt plåtslageri.

Hantverksprogrammet vänder sig 
till dig som vill använda dina händer 
och arbeta med ett kreativt hant-
verksyrke. Du kan välja hantverk 
inom många olika branscher.  
Programmets fem inriktningar är  
finsnickeri, florist, frisör, textil  
design samt övriga hantverk.

Restaurang- och livsmedelspro-
grammet vänder sig till dig som 
vill arbeta praktiskt i yrken kring 
måltiden nära kunder och gäster på 
t ex restaurang, bageri eller butik. 
Programmets tre inriktningar är 
bageri och konditori, färskvaror, 
delikatess och catering samt kök och 
servering.

El- och energiprogrammet vänder 
sig till dig som vill arbeta med 
elinstallationer, system för automa-
tiserad produktion, energi-, miljö- 
och vattenteknik eller datorer och 
kommunikation. Programmets fyra 
inriktningar är automation, dator- 
och kommunikationsteknik, elteknik 
samt energiteknik.

Hotell- och turismprogrammet 
vänder sig till dig som vill arbeta 
med turism, hotell- och konfe-
rensverksamhet. Programmets två 
inriktningar är hotell och konferens 
samt turism och resor.

VVS- och fastighetsprogrammet 
vänder sig till dig som vill arbeta 
med de tekniska system i byggnader 
som svarar för värme, kyla, ventila-
tion, vatten och avlopp samt med 
fastighetsservice. Programmets fyra 
inriktningar är fastighet, kyl- och 
värmepumpsteknik, VVS samt  
ventilationsteknik.

Fordons- och transportprogrammet 
vänder sig till dig som vill arbeta 
med olika fordon och transporter 
eller med godshantering. Du får 
diagnostisera, reparera och ge ser-
vice till olika fordon. Programmets 
fem inriktningar är godshantering, 
karosseri och lackering, lastbil och 
mobila maskiner, personbil samt 
transport.

Industritekniska programmet vän-
der sig till dig som vill arbeta med 
t.ex. produktframställning, driftsä-
kerhet och svetsning inom teknisk 
industri. Du får lära dig att hantera 
tekniska system. Programmets fyra 
inriktningar är driftsäkerhet och un-
derhåll, processteknik, produkt och 
maskinteknik samt svetsteknik

Vård- och omsorgsprogrammet 
vänder sig till dig som vill arbeta 
inom hälso- och sjukvård, psykiatri, 
äldreomsorg och med personer som 
har funktionsnedsättning. Inrikt-
ningar finns på alla program utom 
vård- och omsorgsprogrammet.

KORT OM YRKESPROGRAMMEN



WWW.TOMTIT.SE

HÄMTA INSPIRATION FRÅN 
PLATSER SOM:

WWW.TEKNISKAMUSEET.SE

WWW.FRAMTIDSMUSEET.SE

WWW.KREATIVUM.SE

WWW.UNIVERSEUM.SE

WWW.EXPERIMENTARIUM.DK

WWW.VATTENHALLEN.LTH.SE



BESÖKARNA ÄR UNGA

ATT TÄNKA PÅ:

LYCKA TILL PÅ YRKES-SM I UPPSALA 2018.

GENOMSNITTSBESÖKET ÄR ETT PAR TIMMAR

KONKURRENSEN 
OM BESÖKARNAS 
UPPMÄRKSAMHET 
ÄR HÅRD

UNGA PERSONER VILL VARA MED OCH DELTA

MÅNGA UNGA PERSONER VILL SYNAS

SKAPA NYFIKENHET

UNGDOMAR ÄR 
NYFIKNA

TÄNK INTERAKTIVT OCH DIGITALT

SNABBHETSTÄVLINGAR SKAPAR 
EN ÖKAD TÄVLINGSKÄNSLA

EN BRA PROVA-PÅ-AKTIVITET 
ÖKAR CHANSEN ATT DEN  
SPRIDS I SOCIALA MEDIER

GÖR DET ENKELT



Hashtags:  #YrkesSM
Instagram:  @YrkesSM
Facebook:  @YrkesSM
YouTube:  youtube.com/WorldSkillsSweden
Webb:  yrkessm.se

”DET HAR JAG ALDRIG 
PROVAT, SÅ DET KLARAR 

JAG HELT SÄKERT.”
/ PIPPI


