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Hitta ditt drömjobb

Vad?

Varför?

Detta verktyg hjälper dig
att tänka kreativt kring olika
karriärmöjligheter genom
att titta närmare på din egen
kunskap, dina intressen och
de utmaningar som finns
i samhället. Går det att
kombinera dessa för att hitta
just ditt drömjobb?

Att hitta sin plats på arbetsmarknaden kan vara en stor
utmaning, speciellt om du väljer att avvika från den traditionella
banan inom ramen för en profession. Du kanske vill byta
karriärväg och göra något helt annat med din kunskap. Då blir
utmaningen att hitta din plats inom ett nytt område. Detta
verktyg fokuserar inte bara på din kunskap, utan även på andra
saker som kan påverka ditt val. Vad är du intresserad av och
vad händer i samhället? Du kan använda det här verktyget på
egen hand men också i grupp. När du använder det i en grupp
så skapar det dialog mellan dig och deltagarna kring hur de ser
på framtiden och vilka möjligheter som finns. Du kan även göra
detta på egen hand.

Tid?
30-60 minuter.

Vad behövs?
Varje deltagare behöver ett arbetsblad och penna.
Hur?
1. Skapa grupper om 6-8 personer. Försök blanda grupperna så mycket som möjligt, utifrån det du vet
om deltagarna. Ge varje deltagare ett arbetsblad och pennor.
2. Ge dem tid att lista sina kunskaper, sina intressen och framtida utmaningar på arbetsbladet.
3. När deltagarna har gjort detta, ber du dem gå vidare med karriärmöjligheter.
Här är tanken att deltagarna ska kombinera kunskap, intresse och framtida utmaningar för att skapa
möjliga karriärvägar och möjligheter. Be dem att vara konkreta här, kanske till och med komma på en
titel på en ny karriärväg eller ett yrke.
4. När alla är klara bjuder du in antingen varje deltagare eller varje grupp att presentera sina idéer och
tankar. Hur går deras tankar kring vad de vill jobba med i framtiden? Ser ni några mönster eller trender?
5. Blir de inspirerade? Fråga vad de behöver hjälp med för att utveckla sina idéer ytterligare.
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Tips!
Den här övningen ska naturligtvis väcka lust och inspiration, inte kännas jobbig och svår. Sikta på att
upprätthålla hög energinivå i rummet. Uppmuntra deltagarna att tänka utanför den där boxen och att
drömma stort. Döm inte resultatet. Använd resultatet som en diskussionsstartare. Ser ni några trender i
grupperna? Behöver de komplettera sin utbildning med andra kurser eller liknande? Hur kan du hjälpa
dem att uppnå sina mål? Finns det personer i ditt nätverk som de skulle ha nytta av att komma i kontakt
med? Se möjligheterna!
Om det är studenter du arbetar med, är det intressant att tidigt börja tala om hur de ser på sina
karriärmöjligheter. Det kan hjälpa dig och dem att visualisera framtiden och vad de kan göra med sin
kunskap, både under och efter studietiden.
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Arbetsblad: Hitta ditt drömjobb
Kunskap

Personliga intressen

Framtida utmaningar

Karriärmöjligheter
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Exempel

Kunskap

genetik

biostatistik

fysiologi

resa

yoga / fysisk aktivitet

tv-serier

Personliga intressen

Framtida utmaningar

åldrande befolkning

IT-medicin

pålästa patienter

yogalärare

Karriärmöjligheter
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