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DAG 1

S I D A  2

Lektionspass 1: Uniformsyrken och vården (ca 50 min) 
- Christina Åkerberg - Verksamhetschef Ungas Möjligheter inleder (4.22)

- Olivia Kassam och Suleyman Barov - Försvarsmakten (5.54)

- Alexandra - Polisen (25.35) 

- Fredrik Grytsjö - Ambulanssjuksköterska och klinisk läkare, Region Skåne (10.18)

- Frågor och diskussion 

Lektionspass 2: Låt ett intresse styra ditt gymnasieval (ca 45 min) 
- Ett samtal med Johan Borglin, VD från GP Last, Civilingenjör, forskare och ledare (29.12) 

- Frågor och diskussion 

Lektionspass 3: Yrken med kunden i centrum (ca 60 min)  
- Rickard Rydbrand - Rådgivare och partner Novu Group (säljare) (11.37)

- Jimmy Carlsson - Revisor, BDO (14.34)

- Linda Fenzel - VD Fulltofta Event (service, restaurang och event) (8.44)

- Frågor och diskussion 

Lektionspass 4: Lyssna, ta plats, våga fråga och be om hjälp (ca 60 min) 
- Inspirationspass med Christina Åkerberg - Socionom och professionell talare (17.54)

- Samtal med Martin Bach - Hälsopedagog och personlig tränare (22.46)

- UTVÄRDERING av dag 1 (obligatorisk)  
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Lektionspass 5: Yrken som kräver högskole-  och/eller universitetsutbildning (ca 50 min) 
- Christina Åkerberg - Verksamhetschef Ungas Möjligheter inleder (2.00) 

- Malin Gyllin - HR-konsult och egen företagare (7.19) 

- Erik Hartman - Civilingenjör, forskare, medicin och teknik (14.39)

- Christina Åkerberg - Hur ett intresse blev ett yrkesval (12.33)

- Frågor och diskussion 

Lektionspass 6: Yrkeshögskola och framtidsyrken (ca 45 min)  
- Finn Toompuu - Näringslivssamordnare på Yrkesakademin (34.18)

- Frågor och diskussion 

Lektionspass 7: När entreprenörskap & entreprenöriellt förhållningssätt får styra (ca 50 min)   
- Angelica Begovic - Entreprenör och Business coordinator på IKEA (17.20)

- Patricia Dianda - Entreprenör, tv-kock och VD på Flavor Boss (7.37)

- Nathalie Petersson - Entreprenör och rallycrossförare (13.31)

- Frågor och diskussion

Lektionspass 8: Olik-lik-unik - Om rätten att få definiera dig själv (ca 30 min)  
- Inspirationspass med SaraClaes Schmidt - entreprenör och professionell talare (29.30)

- UTVÄRDERING av dag 2 (obligatorisk) 



UPPLÄGG S I D A  4

ÖVNING:
MINA MÖJLIGHETER

Med övningen "Mina möjligheter" kan eleverna på ett enkelt

sätt komma igång i sitt sökande av att hitta svar på vad de

vill göra och jobba med i framtiden. 

Oavsett om eleverna ska börja leta efter praktikplats, sitt

första sommarjobb eller gymnasieinriktning kommer

övningen hjälpa dem visualisera och bryta ner sitt mål i

olika steg så det blir enklare för eleverna att se vad de kan

börja med i sitt sökande. 

Övningen tilldelas till ansvarig lärare för bokningen. Den

finns även att ladda ner från vår hemsida under fliken

Framtidsdagar.

OBS: Övningen är ett komplement till dagarna och ingår

inte i den angivna tidsberäkningen. Du som lärare 

 bestämmer själv när eleverna tar del av övningen. 

För att kvalitetssäkra och vidareutveckla
den digitala Framtidsdagen, kommer den
som ansvarar för bokningen bli tilldelad
en utvärdering via en länk som är
obligatorisk för eleverna att fylla i.

Utvärderingslänken ska tilldelas eleverna
i god tid innan dagen. 
Utvärderingen ska fyllas i direkt efter 
det sista passet.  

Tips! Uppmana gärna eleverna att ta
anteckningar för att få med sig feedback
och tankar till era diskussioner och till
utvärderingen i slutet av dagen. 

Till vår Digitala Framtidsdagar för
årskurs åtta har vi samlat ett innehåll
som bjuder på en blandning av yrken
och viktiga områden som kan
inspirera för dig som ska börja
fundera på ditt gymnasieval.

Våra inspiratörer kommer från olika
delar av det skånska näringslivet och
alla ställer upp och medverkar helt
ideellt.

Alla pass är inspelade och kommer
distribueras och tilldelas oss av
YouSound AB. 

Ansvarig lärare för bokningen kommer
tilldelas användarnamn och lösenord
för inloggning. 

OBS:
Ni har tillgång till materialet i en vecka

FILMER

UTVÄRDERINGAR



Polisen Alexandra beskrev olika egenskaper som är viktiga och bra att ha för att passa i yrkesrollen som polis. Är det
ett yrke som skulle passa dig? Varför Varför inte?

Militärerna Olivia och Suleyman pratade om många olika typer av uppdrag som finns inom Försvarsmakten. Var det
något yrkesområde du tyckte lät extra spännande som en militär kan jobba som? 

Fredrik berättade om hur viktigt det är att våga testa på nya saker, även om man inte vet vilken riktning man ska ta.
Vad är dina erfarenheter från att testa på nya saker? Tycker du också att det är viktigt? 

Johan och Christina samtalade om att det är bra att välja det man tycker är roligt och som man är intresserad av när
man ska göra sitt gymnasieval. Hur tänker du kring det? Vad är det som kommer avgöra ditt val? 

Rickard berättade om när han som ung skrev en lista på drömmar och mål som han ville uppnå och göra. Vad skulle
du skriva ner på en sådan lista? 

Jimmy berättade om sitt jobb som revisor och hur han jobbar med ekonomi och redovisning på olika sätt. Är ekonomi
ett område du skulle vilja jobba inom? Varför? Varför inte? 

Linda berättade om hur det är att driva sin egen hotellverksamhet och egenskaper som hon anser är viktiga för att
jobba inom branschen. Är det en bransch du är nyfiken på? Varför? Varför inte? 

Christina höll bland annat en inspirationsföreläsning där hon pratade om styrkor, utmaningar och om att vi alla är
unika. Vad är det som gör dig unik? Vilka styrkor har du? Har du några utmaningar i din livssituation just nu? 

Martin och Christina samtalade om vad viktigt det är att sova och äta ordentligt. Hur ser dina sömn- och kostvanor ut
för att orka dagarna i skolan? 

Malin berättade för er om sitt jobb som HR-konsult. Skulle du också vilja jobba med personalfrågor som Malin? Varför?
Varför inte? 

Erik berättade om hur det kan se ut att jobba med forskning. Är det något som skulle passa dig? Vad skulle du forska
på? 

Christina pratade i ett av sina pass om hur hon alltid varit nyfiken och vågat ställa frågor. Vad tänker du om att vara
nyfiken och ställa frågor? Vad kan det leda till? 

Finn Toompuu pratade om personliga egenskaper som varit viktigt för honom i sitt yrkesval. Vad har du för personliga
egenskaper som kan vara en bra grund att utgå ifrån nu när du ska göra ditt gymnasieval? 

Angelica berättade om sin resa med utbildningar och extrajobb som tagit henne dit hon är idag. Vad är dina tankar om
att vägen i arbetslivet inte alltid är spikrak? 

Patricia delade med sig av hur det gick till när hon startade sitt företag inom det hon verkligen älskar. Skulle du kunna
tänka dig att starta ditt eget företag i framtiden? Varför?  Varför inte? 

Nathalie berättade om hur hennes intresse har lett henne till att jobba som professionell rallycrossförare. Har du
något intresse som skulle kunna leda till ditt framtida yrke? 

SaraClaes höll en inspirationsföreläsning och pratade b.la. om att det är viktigt att våga gå utanför sin komfortzon. När
har du gått utanför din komfortzon? Vad hände då? 
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