
- Yrkesutbildning, ett smart val!

- För yrkesskicklighet i världsklass

WORLDSKILLS
SWEDEN



BAKOM WORLDSKILLS SWEDEN

Yrkespartners, skolor, branschorganisationer/yrkesnämnder samt deras sponsorer. 



HUVUDBUDSKAP:

En gymnasial yrkesutbildning ger 
möjligheter till

JOBB

KARRIÄR

EGET FÖRETAGANDE

FORTSATTA STUDIER PÅ HÖGSKOLA

Vi vet att yrkestävlingar engagerar, 
sporrar, förenar, driver kvalitet
och skapar föredömen!



SÖKANDE TILL YRKESUTBILDNING

25%
Väljer yrkes-

förberedande program75%



YRKESLANDSLAGET 2016



ysm_sammanfattning.pdf




• 22 000 besökare

• 200 tävlanden

• 33 tävlingsyrken, 6 uppvisningsyrken

• Information på olika språk

• Årets Yrkeslärare i Skåne

• H.M. Konung Carl XVI Gustaf

• Gymnasie- och kunskapslyftsministern

• Internationella gäster

• Konferenser

• Live sändning 





UNDERSÖKNING YRKES SM







VARFÖR KRAFTSAMLING?

Övergripande mål: 

• Fler elever ska välja yrkesprogram för sin gymnasieutbildning. 

• Svensk yrkesutbildning skall hålla världsklass. 

• Yrkesprogram ska betraktas som en möjlighetsinriktad utbildning 
. 



AKTIVITETER OCH PROJEKT

• NOLL/NUMÄTNING SIFO, Ungdomsbarometern

• DIGITALA KAMPANJER DinTalang, Hantverkare behövs

• YRKES SM2016 Tävling, ”prova på”, information etc. 

• ÅRETS YRKESLÄRARE Skåne, Göteborg och för spridning

• YRKESKAMPEN Skåne, pilot och koncept

• KUNSKAPS/INSPIRATIONSSAMLING Samling och spridning



AKTIVITETER OCH PROJEKT

• YRKESLANDSLAGET 2016 Lokala, regionala, nationella tävlingar. Ambassadörer!

• LÄRARHANDLEDNING Yrkestävlingar i skolan

• WEBBINARS/ WSS PLAY Inspirations inslag i kommunikation

• ALMEDALEN Seminarier, Expressen, supporterklubb

• UTVECKLINGSMÖTE 27 okt, skola och ökad attraktionskraft yrkesutb. 

• EUROSKILLS 2016 Ett gigantiskt projekt!



PLANERADE AKTIVITETER OCH PROJEKT

• DIGITALA KAMPANJER DinTalang 2.0, Hantverkare behövs

• ÅRETS YRKESLÄRARE Göteborgsregionen och spridning av koncept

• YRKESKAMPEN Konceptet och spridning 

• KUNSKAPS/INSPIRATIONSSAMLING Samling och spridning

• YRKESLANDSLAGET 2016 Mot Euroskills 2016. Ambassadörer!

• STUDIE OCH YRKESVÄDLEDNING SkillsWorld

• RIKSSKOLEPROJEKTET Klasser till Euroskills2016

• MATERIAL TILL ex. KOMMUNER Paketera material att använda

• WSS PLAY Inspirations inslag i kommunikation

• NYANLÄNDA Information på olika språk



Skillsworld är till för dig som ska välja 

till gymnasiet.

På Skillsworld kan du själv skaffa 

kunskap och träffa ungdomar med en 

yrkesexamen. 

Skillsworld berättar helt enkelt om 

yrkesutbildningens möjligheter



Många vägar till framtiden

Skillsworld tar sin utgångspunkt 

i de ”framtidsträd” som 

branscherna arbetat fram och 

som är kopplade till vart och ett 

av de 12 yrkesprogrammen.



DRAFT



Vi vill komplettera framtidsträden med 

att presentera personliga berättelser

om hur det gått för faktiska personer

med en yrkesexamen i bagaget. 

Genom att ge varje yrkesprogram  

ansikten och ungdomliga röster utåt

skapar vi förtroende och

igenkännande hos målgruppen. 

Genom inspelade frågor&svar ger vi 

också möjlighet till interaktivitet.

Personliga berättelser



Skillsworld kompletterar

Skillsworld är en  samlad 

kompletterande portal för WSS 

och yrkespartners att nå ut med 

budskapet.

Skillsworld bidrar till att stärka 

yrkesutbildningens generella 

varumärke och kompletterar andra 

kanaler. Synergier med andra 

kanaler skall säkerställas.

Yrkespartners bidrar med 

arbetsplatsfilmer, faktainformation 

och nyttiga länkar.

Min talangskillsworld

yrkeslandslaget.se

http://worldskillpartner.se


Huvudsidan skall locka till att vilja 

veta mer och förklarar varför

användaren skall investera sig här

överhuvudtaget. Den första sektionen

ska i enkla ord förklara konceptet. Här

lägger vi fokus på att nå “you had me 

at hello”.

En klickbar billboard gör att 

användaren gör ett snabbt val och en 

liten investering för att gå vidare. 

De underliggande program-

ingångarna ger oss enkel flexibillititet

att bygga på med fler lärcirklar om 

behov finns att fördjupa.

Huvudsida

Billboard

meny

Program Ingång

Copy som förklarar: Varför ska jag 

engagera mig i det här?

Program Ingång



Sidan för varje yrkesprogram ska på

ett bra och enkelt sätt visa 

möjligheterna (”framtidsträden”).

Kompletteras med personliga 

berättelser från f d tävlande i 

Yrkeslandslaget (eller andra 

ungdomar med yrkesexamen).

En interaktiv video som intervju med 

frågor&svar förstärker den personliga

berättelsen och ger en positiv bild av

hur det kan gå efter examen. 

Detta ska leda vidare in i lärcirkeln

som innehåller mer information och 

länkar. 

I lärcirkeln finns möjlighet att besöka

arbetsplatser genom filmer som visar 

vardagen på jobbet.

Programsida

Copy

meny

”Lärcirkel "

Arbetsplatser

Interaktiv 

video



PONTUS.SLATTMAN@WORLDSKILLS.SE
WWW.WORLDSKILLS.SE



DINTALANG.SE




