
UTSTÄLLARGUIDE



Som åttondeklassare är frågan ”vad vill du bli när du blir stor” högaktuell, samtidigt kan 

det vara svårt att veta vilka alternativ som finns. Därför anordnar vi nu Yrkesmässan som 

syftar till att både inspirera och informera om yrken inför praktik och gymnasieval. I denna 

guide vill vi bidra med några tips inför er medverkan under mässan. Vi hoppas att tipsen 

ska vara till nytta för dig. 

Alla tips kommer från eleverna själva!

Under uppstarten av arbetet med Yrkesmässan träffade vi elever för att ta reda på vad de 

ville göra på vår yrkesmässa och hur de hade gjort om de själva stod som arrangörer. Alla 

tips i denna guide kommer från eleverna själva och beskriver vad de tycker är viktigt på 

mässan för att den ska vara spännande, kul, lärorik och inspirerande. 

”Viktigast att nämna är att eleverna är väldigt nyfikna på er utställare 

 och på vilka roliga möjligheter som finns i deras framtid.”

Tack för att du är med!
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VAR NOGA I VALET AV REPRESENTANTER 

Se till att medarbetarna som representerar era yrken kan  

beskriva yrket på ett pedagogiskt och inspirerande sätt. 

Välj någon som är engagerad i sitt jobb och som kan förmedla  

det på ett kreativt sätt.

Eleverna vill gärna träffa unga representanter från er arbetsplats, 

kanske har ni någon yngre person i er organisation som vill vara 

med i montern?

”De som står i montrarna  
ska vara intresserade av att  
prata med oss, berätta om  
sina egna erfarenheter och  
ge mycket information.”



PROVA PÅ, TÄVLA ELLER QUIZA

Vad kan eleverna få uppleva i din monter?

Fundera över om ni kan erbjuda någon typ av prova-på-aktivitet  

i montern. Ge ett smakprov på yrket! Låt eleverna själva testa 

olika arbetsuppgifter.

Kan de som är intresserade av att arbeta inom vården  

prova hjärt- och lungräddning?

Även tävlingar och quiz är exempel som elever tagit upp  

som lockande, lärorikt och inspirerande. Att få kunskap om ett 

yrke är ett av de viktigaste syftena med mässan så blanda  

gärna nytta med nöje och bjud in eleverna till samtal i er monter.
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TIPS! Tänk utanför boxen.  
Kanske kan eleverna få prova  
uppgifter och kläder som är  
typiska för yrket, lösa ett problem  
två och två, delta i frågesport  
eller någon annan spännande  
aktivitet om yrket.



VISUALISERA MED HJÄLP AV BILDER  
OCH RÖRLIG BILD

Tänk på att det ibland kan vara svårt att förstå vad ett yrke  

innebär. Film eller bildspel är ett bra sätt att visa vad ni gör.  

Finns det bilder att visa upp som visualiserar yrket och ger  

eleverna en känsla av jobbet och arbetsplatsen? Kanske har  

ni redan en film som presenterar verksamheten som ni kan  

visa och samtala om? 

Varför inte prova på något nytt och spännande sätt att visa  

upp olika yrken, som exempelvis 360- eller VR-film och visa  

den i ett headset på mässan? 
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TIPS! Tänk färgglatt, 
stilrent och tydligt 
med vad besökaren 
hittar i er monter.  
Svartvita och stela  
montrar lockar inte 
alls besökarna enligt 
dem själva.



”FRAMTIDENS YRKE FINNS HÄR”

Ge exempel på hur ditt företag eller organisation  

arbetar med digitalisering. 

Berätta om vilken kompentens som behövs  

inom din bransch och ge tips om utbildningar. 

Visa upp er spännande framtid för eleverna.  

De kommer att vara med att skapa den!

TIPS! Kanske finns 
häftiga robotar, intelligenta 
produkter eller annan spän-
nande teknik ni kan få låna 
och visa upp på mässan?
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ERBJUD PRAKTIKPLATS
Finns möjligheten att eleven kan göra sin praktik hos er? 

Ta med visitkort och kontaktuppgifter och berätta vad en  

praktikplats hos er kan innebära.

Kanske kan eleverna knyta kontakt med er 

inför kommande praktik?

Alla utställare har fått en mall för att enkelt kunna  

göra sin egen flyer. I flyerna kan du beskriva olika  

yrken och lägga in dina kontaktuppgifter.  

TIPS! Kan du inte erbjuda 
praktik – erbjud öppet hus, 
studiebesök eller möjlig-
heten att komma och 
arbetsskugga under en dag 
på arbetsplatsen. Bara att 
få komma till arbetsplatsen,  
träffa personer inom yrket 
och se hur ni har det kan  
ge otroligt mycket. 
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VILKEN UTBILDNING SKA JAG VÄLJA?
Många av eleverna går och funderar på vilken utbildning de  

ska välja för att i framtiden kunna arbeta med det som de vill.  

Här kan du vara till stor hjälp! 

Berätta gärna om din egen väg till yrket.  

På plats finns också studie- och yrkesvägledare  

som kan ge tips om olika utbildningar.

TIPS! Ta gärna med mer 
information om ert företag.
Eleverna vill gärna ha  
material att läsa och tänka 
på efter mässan.

TIPS! Du har väl inte missat  
vår mässflyer-mall? Fyll i mallen  
i Word, tryck eller skriv ut och  
dela ut till eleverna. Glöm inte att 
skriva in dina kontaktuppgifter.



LYCKA TILL OCH TACK 
FÖR DITT ENGAGEMANG!


