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Yrkeskampen
– missa inte att delta i Sveriges kanske viktigaste tävling!
Yrkeskampen är kanske den viktigaste, och framförallt den roligaste
tävlingen i landet för klasser i årskurs 8*. Vi brukar säga att det
funkar som ”Vi i femman”, fast om yrken och yrkesval. På ett lekfullt
sätt inspirerar Yrkeskampen till att sätta igång tankar om framtida
utbildningsmöjligheter, samtidigt som informationen tydligt är
kopplad till läroplanen.
Tävlingen går ut på att klasser i årskurs 8 får svara på kluriga,
praktiska och roliga uppgifter i ett webbtest. Frågorna är alla
kopplade till de 12 nationella yrkesprogrammen, för att inspirera
eleverna till att upptäcka sina talanger och intressen. När slutsignalen
ljuder är det klassens samlade resultat som är avgörande, varje klass
utgör ett lag. Yrkeskampen blir därför inte bara en rolig tävling, utan
även ett sätt att skapa gemenskap och sammanhållning i klasserna.
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Klasserna anmäls av rektor, lärare eller studie- och yrkesvägledare,
och flera klasser från samma skola är naturligtvis välkomna att delta.
Det finns två val för anmälarna, ett som resulterar i kampen om en
plats i den fysiska delfinalen och senare finalen på Yrkes-SM i Växjö
den 11 maj 2022. Det andra alternativet är att delta i den digitala
webbtävlingen men avstå i jakten på en plats i finalen i Växjö, vilket
kan passa för klasser som av olika skäl inte kan resa dit.
		
		
		

För finalisterna i Yrkeskampen som arrangeras i Växjö
under Yrkes-SM finns ett 1:a pris på 10 000 kronor.
Vinnande klass av webbtävling får hela 5 000 kronor.

		
		
		

* OBSERVERA att anmälan gäller
för den årskull som börjar årskurs
8 höstterminen 2021.

Beppe Singer har något viktigt att säga!
Mångsysslare av rang - känd programledare från TV, föreläsare och författare. Tidigare även
lärare och rektor. Beppe Singer brinner för att unga människor ALLTID ska få behålla sin nyfikenhet intakt. Nu tar Beppe täten i Yrkeskampen som konferencier, men är även med och
utformar Yrkeskampens lektionsmaterial för dem som behöver vägledning.
– Det här är en viktig fråga, inte bara för lärarna utan också för eleverna. Jag gjorde fel i min
ungdom, jag gjorde som mina föräldrar sa och alla andra gjorde – istället för att känna efter
själv. Jag vet att jag både hade haft roligare och att det hade gått bättre för mig om jag hade
valt något annat än den akademiska vägen, säger Beppe Singer.

Så här går det till:
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» Steg 1 – anmälan

» Steg 3 – delfinal

Lärare, rektor eller studie- och yrkesvägledare anmäler
en eller flera klasser i årskurs 8. Anmälan görs på
www.yrkeskampen.se.

Delfinalen äger rum i Växjö under Yrkes-SM. Under
lek- och lustfyllda former ska de 15 bästa klasserna
från webbtävlingen tävla mot varandra i olika
yrkesrelaterade moment, med tid och kvalitet som
bedömningsfaktorer. Förväntningarna ökar, det blir
lite svårare och dessutom lite pirrigare för nu sker
det framför publik! De tre klasser som lyckas bäst
går vidare till finalen senare under dagen. För att
få ställa upp krävs det att varje klass representeras
av fyra elever. Domare i delfinalen är medlemmar
ur Yrkeslandslaget.

När: Anmälan ska vara Yrkeskampen tillhanda senast
den 15 september 2021.

» Steg 2 – webbtävling
Webbtävlingen gör ni i klassrummet. Ansvarig lärare
kommer att få tillgång till inloggningsuppgifter innan
tävlingen ska genomföras.
Klassen loggar in samtidigt på webben för att på tid
svara på ett antal yrkesrelaterade frågor. Alla i klassen
svarar enskilt, men det är det samlade resultatet för
klassen som räknas. De klasser som på kortast tid lyckas
svara rätt på flest frågor går vidare till delfinal i Växjö
eller vinner den digitala webbtävlingen.
Tidsåtgång: Ca 15 minuter
När: Under vecka 38 och 39 september/oktober 2021
Plats: I klassrummet
Krav: Smartphone, iPads, dator eller motsvarande

När: 11 maj 2022 på Yrkes-SM
Plats: Växjö

» Steg 4 – final

Spänningen är olidlig, nu ska Yrkeskampen avgöras
mellan de tre vassaste klasserna i landet. En av tre
klasser kommer att åka hem med högsta vinsten i
bagaget, men först – tävlingsdags! Även här avgörs
tävlingen av lekfulla, men svårare, praktiska moment
som alla kan kopplas till något av de 12 nationella
yrkesprogrammen. För att få ställa upp krävs det att
varje klass representeras av fyra elever. Även i finalen
är domarna medlemmar ur Yrkeslandslaget.
När: 11 maj 2022 på Yrkes-SM
Plats: Växjö
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Klart ni ska vara med
– men först lite mer information
Hur anmäler man sig?

Anmälan gör ansvarig lärare, rektor eller
studie- och yrkesvägledare via anmälningsformuläret på www.yrkeskampen.se.
OBSERVERA att anmälan gäller för
den årskull som börjar årskurs 8 höstterminen 2021. Anmäl er senast den
15 september 2021.
Vad kostar det?

Att delta i Yrkeskampen är gratis. Däremot
så äger den fysiska finalen rum i Växjö, och
kostnader i samband med kost, logi och resa
för deltagarna står respektive klass/skola för.
Om vi vinner, vad får vi göra med
prispengarna?

Pengarna ska användas för kunskapsinhämtning och utbildningssyfte i WorldSkills
Swedens anda. Däremot så får klassen själv
välja inom vilket område, och det är alltså
inte begränsat till framtida yrkesval.
Är det bara den klass som vinner som
hamnar på prispallen?

Nej, självklart inte. Vi har finfina priser till
klasserna på andra, tredje plats också.
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Hur många klasser går vidare och när får
man veta om man går vidare till final?
15 klasser går vidare till delfinal, av vilka
de tre bästa klasserna går vidare till finalen
samma dag. De klasser som går vidare till
delfinal får besked om det i början av
oktober.

Om klassen går vidare – hur drar vi nytta av
ett besök på Yrkes-SM?

Hur mycket tid går det åt om man vill vara
med i Yrkeskampen?

Hur resonerar Yrkeskampen kring covid-19

Själva webbtävlingen tar cirka 15 minuter.
Det kommer också att finnas ett lärarhandledningsmaterial som kan användas i kombination med tävlingen. Materialet tillsammans
med webbtävlingen lägger tillsammans
grunden för en lektion. I materialet finns det
även en extralektion för intresserade.
För klasser som går vidare till delfinal och
final krävs en dag för närvaro, exklusive
eventuell tid för resa och övernattning.
Hur kan jag som lärare knyta deltagandet i
Yrkeskampen till kursplanen?
Det fina med Yrkeskampen är att det hjälper
dig som lärare att öka dina elevers valkompetens inför gymnasievalet. Vi erbjuder ett
kostnadsfritt lektionsmaterial som du kan
använda för att öka dina elevers kunskap om
yrkesprogrammen.

Ett besök på Yrkes-SM erbjuder, utöver
svenska mästerskapet i yrkesskicklighet,
även yrkesuppvisning, prova på-aktiviteter,
konferenser och studie- och yrkesvägledning.
Läs mer på yrkessm.se

Vi följer myndigheters rekommendationer
och uppdaterar www.yrkeskampen.se
vid behov.

Ytterligare frågor?
Välkommen att maila
info@yrkeskampen.se eller läs
mer på www.yrkeskampen.se
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Om Yrkeskampen

Om WorldSkills Sweden

Om Yrkes-SM

Tävlingen Yrkeskampen arrangeras av
WorldSkills Sweden och syftar till att
öka kunskapen om olika yrken och öka
rekryteringen till yrkesutbildningar på
gymnasienivå.

WorldSkills Sweden har som mål att höja
kvaliteten, statusen och attraktionskraften
för svensk yrkesutbildning.

Yrkes-SM äger rum i Växjö 10–12 maj
2022, och arrangeras för att öka attraktionskraften för olika yrken och höja
statusen på svensk yrkesutbildning.
Genom ett stort och innehållsrikt tävlingsoch uppvisningsarrangemang tävlar och
mäter hundratals av Sveriges mest yrkesskickliga ungdomar sina krafter mot
varandra inom ett 50-tal yrken.

www.yrkeskampen.se

WorldSkills Sweden är ett samarbete mellan
Svenskt Näringsliv, LO och staten genom
Skolverket, Utbildningsdepartementet och
Myndigheten för yrkeshögskolan. Utöver
dessa parter medverkar även branschorganisationer, yrkesnämnder, myndigheter
och skolor.
www.worldskills.se

Yrkes-SM innebär en unik chans för elever
att få inspiration, idéer och en inblick
kring sitt framtida studie- och yrkesval.
Yrkes-SM arrangeras av WorldSkills Sweden
tillsammans med Region Kronoberg och
Växjö kommun.
www.yrkessm.se
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