
SKOLA & ARBETSLIV
Studie- och yrkesvägledning  

i undervisningen

— 
Samlade idéer från Västmanland



SKOLA OCH ARBETSLIV - MDH

3

Inledning  3 

AVSNITT SKOLA SIDA

Yrken i närområdet Norra Västmanlands utbildningsförbund 4

Yrkestråd i Vuxmatten Norra Västmanlands utbildningsförbund 6

Att bjuda in yrkeslivet i klassrummet Vuxenutbildning Köping  8

Praktikskola Fenix FENIX - Carlforsska gymnasiet i Västerås  13

IM Språk IM- Carlforsska gymnasiet i Västerås  16

Nyanländas yrkesval inom                                            Norra Västmanlands utbildningsförbund                                                                           
18

vuxenutbildningen 

Yrkestråd i språkundervisningen Norra Västmanlands utbildningsförbund 20

Arbetsliv  WEGAS - Carlforsska gymnasiet i Västerås  23

Inledning

 
 
 
Skolverket erbjuder i samarbete med Arbetsförmedlingen och landets 
regioner och län under 2014-2018 en processutbildning på temat 
skola-arbetsliv som handlar om hur studie- och yrkesvägledning kan 
integreras i undervisningen som hela skolans ansvar. Det handlar om 
att öka kunskapen om hur arbetsmarknaden förändras, att utveckla 
samverkan och samproduktion externt med företag, organisationer 
och offentlig sektor men också internt mellan lärare, studie- och 
yrkesvägledare och rektor på skolor. I Västmanland har utbildningen 
pågått under hösten 2017 - våren 2018 med 38 deltagare från olika 
skolor i Västmanland.

Under utbildningen har lärare, studie- och yrkesvägledare och skolledare 
utvecklat undervisningsupplägg alternativt utvecklat en röd tråd ge-
nom skolans alla år för området och tagit del av olika verktyg och ma-
terial att använda i olika åldrar och ämnen. Detta med utgångspunkt i 
GY 11 samt allmänna råd för studie- och yrkesvägledning. Arbetsför-
medlingen, Skolverket, Regionförbundet Sörmland och Mälardalens 
högskola har förberett och utvecklat innehållet i utbildningen.

Två hela utbildningsdagar har genomförts med mellanliggande handled-
ning i små grupper samt i en workshop med flera skolor som delat med 
sig och utvecklat varandras idéer. Föreläsningar med aktuell forskning 
och omvärldsanalys inom området har också erbjudits. Deltagarna fick 
prova på olika praktiska experiment och klura på frågeställningar kring 
framtiden och jobbmöjligheter. 

De projekt som vuxit fram på skolorna under utbildningstiden har vi nu 
sammanställt i detta häfte för att kunna dela med oss till andra skolor.
Vår förhoppning är att ni ska få inspiration till ett fortsatt utvecklande 
arbete som ger eleverna stöd för att göra väl underbyggda val för 
framtiden.
 
Genom de kontaktuppgifter som finns i häftet kan ni utöka er kunskaps-
bank, bygga nätverk mellan era skolor och utbyta erfarenheter inom 
regionen för samarbete skola-arbetsliv. 

Tack för gott samarbete och lycka till!

Sara Hägglund, Karin Axelsson, Åsa Öberg, 
Cecilia Westerdahl och Åse By

MKL och ELverket vid Mälardalens högskola

Innehållsförteckning
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Koppling till styrdokument
Särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå 
2012. Kurs: Individ och samhälle, delkurs Vår miljö

• Yrken och verksamheter i samhället 
Människor har i alla tider och i alla samhällen försökt 
förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala 
sammanhang de ingår i. Kunskaper om hem och sam-
hälle ger människor förutsättningar att orientera sig i 
världen och att ta ansvar för sitt handlande.
Eleven ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om 
olika samhällsfunktioner. Elevenska ges förutsätt-
ningar att bli delaktig i samtal om vardagslivet och 
samhället.

• Ämnesspecifika begrepp
Ord begrepp och symboler inom ämnesområdet som 
kan användas för att tillexempel kommunicera om 
vardagslivet och samhället.

Koppling till Allmänna råd för  
studie- och yrkesvägledning
Vi kan genom information, undervisning och vägled-
ning arbeta med att vidga elevernas perspektiv. Däri-
genom kan eleverna få möjlighet att upptäcka andra 
yrkesområden än de som de genom sin bakgrund 
redan känner till.

Syfte - varför detta upplägg?
I samtal med elevgruppen upplevde vi att kunskaperna 
kring yrken var begränsad. Vi vill vidga elevernas per-
spektiv och öka deras medvetenhet kring olika yrken.

Genomförande - så här gjorde vi
• Vi utgick från olika frågeställningar med syfte att 

väcka elevernas intresse för att vilja veta mer. En 
mindmap med Widgitsymboler gjordes utifrån varje 
frågeställning/påstående. Eleverna fick genom det 
direkt en tydlig bild av utvecklingen. Frågor som, Vad 
är ett yrke? Varför jobbar vi? Hur jobbar man? ledde 

YRKEN I NÄROMRÅDET
SKOLA: Norra Västmanlands utbilningsförbund
SKOLFORM: Särskild utbildning för vuxna, Lärvux, Träningsskola
DELTAGARE OCH SAMARBETSPARTNERS: Lärare, lärarassistent och elever
KONTAKTPERSON: Eva Rönning, eva.ronning@nvu.se, Anna Hoonk, anna.hoonk@nvu.se

oss in på lön, genus, arbetstid, anställning, egenföre-
tagare, pension och lagar. Vi tittade vidare på yrken i 
olika branscher med anknytning till eleverna. Att lära 
andra; Kan en lärare allt? Vilka yrken finns på vår sko-
la? Att ta hand om andra; Vem tar hand om de som är 
sjuka? Är vara kompis ett jobb?  Jobba med kroppen; 
Vad ska man jobba med om man inte vill sitta still? 
Jobba med djur och natur; Kan man jobba med djur? 
Behöver blommorna hjälp med att växa? Jobba med 
fordon. Att jobba med mat; Kan man få betalt för att 
rulla köttbullar?

• Genom att variera diskussioner och reflektioner med 
digitala läromedel, Widgitsymboler, charader och 
gåtor har arbetet förts framåt. Vi kommer att jobba 
vidare med fler branscher som: Att ge service; Har en 
kund alltid rätt? Att skapa; Är att göra lergubbar ett 
yrke? Att jobba i industri; Vad gör man i en fabrik? Att 
rädda liv? Hur räddar man någons liv? Hur slåss man 
mot eld? Att jobba på kontor; Vad händer egentligen 
på ett kontor?

• Vi planerar att gå vidare med en fördjupning där varje 
elev får ta reda på mer kring ett yrke och redovisa för 
övriga i gruppen. Studiebesök kommer att göras på 
olika arbetsplatser i närområdet både inom privat- 

och offentlig sektor.  

Reflektion - hur gick det?
Vid starten av projektet påbörjade vi en yrkeskarta 
med Widgitsymboler för de yrken som eleverna kunde 
komma på, polis, brandman, lärare och doktor. Nu, en 
tid in i projektet står där så många yrken att de över-
lappar varandra. Tydligt för eleverna. Vi ser en ökad 
kunskap och en vilja att veta mer om yrken som finns 

i samhället.

Framgångstips till dig som vill prova 
detta upplägg
Utgå från eleverna och var öppen för deras funderingar.
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Koppling till styrdokument
Ur läroplanen för vuxenutbildningen (VUX 12)

Vuxenutbildningens mål är att varje elev

• medvetet kan ta ställning till fortsatt studie- och 
yrkesinriktning på grundval av samlade erfarenheter 
och kunskaper,

• ökar sin förmåga att analyser olika valmöjligheter och 
bedöma vilka konsekvenser dessa kan få,

• har kännedom om arbetslivets och arbetsmarknadens 
villkor när det gäller bl.a. arbetsrätt och arbetsmiljö 
generellt och om möjligt, inom sin studieinriktning,

• har kännedom om möjligheter till vidare utbild-
ning, praktik och arbete i Sverige och andra länder. 
 
Personalen ska

• bidra med underlag för elevernas val av utbildning 
och yrke,

• informera och vägleda eleverna inför deras val av 
kurser, vidare utbildning och yrkesverksamhet samt 
motverka sådana begränsningar av valet som grun-
dar sig på föreställningar om kön och på social eller 
kulturell bakgrund. 
 
Ur ämnesplanen för grundläggande matematik 
Centralt innehåll

• Tabeller diagram och grafer samt hur de kan tolkas 
och användas för att beskriva resultat av egna och 
andras undersökningar, till exempel med hjälp av 
digitala verktyg.

• Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för 
bedömning av resultat vid statistiska undersökningar. 

Ur ämnesplanen för gymnasiematematik 
Centralt innehåll (Ma 1a):

• Beskrivande statistik med hjälp av kalkylprogram 
samt granskning av hur statistiska metoder och resul-

YRKESTRÅD I VUXMATTEN
SKOLA:  Norra Västmanlands utbildningsförbund
SKOLFORM: Vuxenutbildning, grundläggande nivå och gymnasienivå
DELTAGARE OCH SAMARBETSPARTNERS: Lärare och elever
KONTAKTPERSONER: Anna-Lena Henrysson Lång anna-lena.henrysson@nvu.se, Pirjo Pitkälä 

pirjo.pitkala@nvu.se

tat används i samhället och yrkeslivet.
• Centralt innehåll (Ma 1b, 1c):
• Granskning av hur statistiska metoder och resultat 

används i samhället och inom vetenskap Centralt 
innehåll (Ma 2b, 2c):

• Statistiska metoder för rapportering av observationer 
och mätdata från undersökningar, inklusive regressi-
onsanalys med digitala verktyg.

• Orientering och resonemang när det gäller korrela-
tion och kausalitet.

• Metoder för beräkning av olika lägesmått och sprid-
ningsmått inklusive standardavvikelse, med digitala 
verktyg

• Egenskaper hos normalfördelat material och beräk-
ningar på normalfördelning med digitala verktyg. 

Relevansförmågan (Ma 1-5): 
Undervisningen i ämnet matematik ska ge eleverna 
förutsättningar att utveckla förmåga att relatera mate-
matiken till dess betydelse och användning inom andra 
ämnen, i ett yrkesmässigt, samhälleligt och historiskt 
sammanhang.

Koppling till Allmänna råd för  
studie- och yrkesvägledning
Lärare bör i undervisningen 

• ge eleverna möjlighet att utveckla en förståelse för 
hur kunskaper i ämnet kan ha betydelse i arbets-
livet och på så sätt utgöra ett underlag för deras 
framtida studie- och yrkesval,

• utmana, problematisera och visa på alternativ till 
traditionella föreställningar om kön, kulturell och 
social bakgrund som annars kan begränsa elevernas 
framtida studie- och yrkesval, samt

• ge eleverna möjlighet att utveckla allsidiga kunska-
per om hur arbetslivet fungerar.
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Syfte - varför detta upplägg?
Vi ville koppla målen om yrkesvägledning till de olika 
matematikkursernas statistikmoment samt elevernas 
relevansförmåga för att förbättra elevernas förmåga 
att göra väl underbyggda val och för att få en röd tråd 
genom utbildningen.

Genomförande - så här gjorde vi
Vi gjorde en planering där vi i varje kurs skapade en 
uppgift som belyser olika delar av yrkeslivet. 

Ma grund, delkurs 1: Arbete med givet stapeldiagram 
som visar andel kvinnor respektive män i Sveriges tio 
vanligaste yrken. 

Ma grund, delkurs 2: Eleverna skapar med hjälp av kal-
kylprogram ett stapeldiagram över medellönerna inom 
yrken som eleven själv är intresserad av. 

Ma grund, delkurs 3 och 4: Eleverna tar fram informa-
tion om intressanta yrken och skapar för hand eller 
med hjälp av kalkylprogram tabeller och diagram över 
t.ex. medellöner. 

Ma 1a, 1b, 1c: Eleverna jämför t.ex. löneutveckling och 
kopplar till procentuell förändring.

Ma 2a: Eftersom inget statistikmoment finns i kursen 
kommer uppgiften istället att kopplas till relevans-
förmågan. Eleverna sätter på sig ett par ”mattematik-
glasögon” och studerar ”en dag på jobbet”. Var finns 
matematiken? Resultatet blir en loggbok, en film eller 
en podd. (Bilaga 3)

Ma 2b, 2c: Eleverna undersöker något samband inom 
yrkeslivet med regressionsanalys, t.ex. sambandet mel-
lan antalet studieår och lön inom olika yrken.

Reflektion – hur gick det?
Uppgifterna i kurserna Ma grund delkurs 1 och 2 samt 
Ma 2a har genomförts och fungerade. Övriga uppgifter 
är under konstruktion.

Framgångstips till dig som vill prova 

detta upplägg
Grundmaterial till uppgifter kan hittas på t.ex. www.scb.
se (yrkesregistret), www.arbetsformedlingen.se (yrkes-
guide), www.allastudier.se/jobb-o-lön/ . Det kan vara bra 
att ha några förslag till elever som har svårt att komma 
igång.

Exempel på övningar

SKOLA OCH ARBETSLIV
Matematik grundläggande delkurs 1 
 

I stapeldiagrammet visas hur många personer som arbetar i Sveriges vanligaste yrken. 
Staplarna är delade för att visa hur många kvinnor och hur många män som arbetar inom varje 
yrke. 

Svara på frågorna genom att göra avläsningar i diagrammet. 

 

1. Vilket var det vanligaste yrket i Sverige 2015 
 
 
 

2. Ungefär hur många personer arbetade som vårdbiträden i Sverige 2015? 
 

 
 

3. Hur många av vårdbiträdena var män? 
 
 
 

4. Hur många fler jobbar som butikssäljare inom fackhandel än som barnskötare? 
 
 
 

5. I vilka av de tio vanligaste yrkena arbetar fler män än kvinnor? 
 
 
 

6. I vilket av yrkena var könsfördelningen jämnast? 
 
 
 

7. Vilket av yrkena har den mest ojämna könsfördelningen? 
 
 

Källa: Yrkesregistret, SCB 

  

SKOLA OCH ARBETSLIV
Matematik grundläggande delkurs 2 

 

I stapeldiagrammet nedan visas medellönen i Sverige för några olika yrken. Statistiken är 
hämtad från http://allastudier.se/jobb-o-lön/  

 

 

 

Gå in på samma sida och välj ut några yrken som du själv är intresserad av. Gör ett likadant 
diagram genom att använda kalkylprogrammet Excel. 

  

Exempel på övningar
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Exempel på övningar

SKOLA OCH ARBETSLIV

Diagram används för att skapa en överblick över de värden man kommit fram till i en undersökning. 
Vi ska nu öva på att tolka diagram, vilket är bra att kunna eftersom information ofta presenteras i form 
av diagram. 

Du kan gå in på arbetsförmedlingens hemsida för att läsa om yrken du är intresserad av 
(www.arbetsformedling.se → yrkesguide) 
Välj 5-10 yrken och ta fram lite information om yrken (vad jobbar man med, var jobbar man, vilken 
utbildning man behöver, osv.) 

Gå in på www.scb.se → hitta statistik → utbildning, jobb och dina pengar 
och välj Yrken i Sverige eller Lönerna på arbetsmarknaden.  

Vad betyder medellön? Vad betyder medianlön? 

Gör en tabell och tillhörande diagram som visar medellönen i de yrken som du är intresserad av. Du 
kan rita diagrammet för hand eller använda något kalkylprogram (Excel).

  

SKOLA OCH ARBETSLIV 
Matematik 2a 

Tänk dig att du sätter på dig ett par ”matematikglasögon” och att du sedan betraktar 
verkligheten genom dem. Var finns matematiken i din verklighet? 

 

Välj en av följande uppgifter: 

 

• Mitt jobb 
Beskriv en dag på ditt jobb. I vilka situationer finns matematik närvarande och på vilket 
sätt visar det sig? Finns det någonting som skulle kunna förbättras genom att använda 
matematik? Om du inte har ett jobb kan du istället intervjua någon som har ett yrke du är 
intresserad av. 
 

• Min fritidsaktivitet 
Beskriv en aktivitet som du utövar på din fritid. I vilka situationer finns matematik 
närvarande och på vilket sätt visar det sig? Finns det någonting som skulle kunna 
förbättras genom att använda matematik? 

 

Välj ett av följande sätt att redovisa uppgiften: 

 

• Loggbok 
Skriv en kort redogörelse (1-2 sidor) där du löser uppgiften. 
 

• Film 
Gör en kort film (2-15 minuter) där du löser uppgiften. 
 

• Podd 
Gör en kort ljudinspelning (2-15 minuter) där du löser uppgiften. 
 

 
 
Skicka in din uppgift i inlämningsmappen som finns i veckomappen. Du kommer att redovisa 
din uppgift för dina kurskamrater under samma tillfälle som den muntliga delen av nationella 
provet. 
 
Godkänd uppgift kommer att betygssättas med betygen E, C eller A inom aspekten relevans.  
 

Aktiviteteter, vad vill vi göra? 
Vår idé handlar om att lyfta fram goda exempel från 
våra tidigare elever som har gått från SFI och vidare ut i 
yrkeslivet. Vi vill lyfta fram ”goda exempel” och visa olika 
möjligheter och vägar. Personen ska få berätta för våra 
elever om sitt yrke och vägen dit.

Syfte - varför detta upplägg? 
Vi tror att detta projekt kommer att öka motivationen för 
våra elever. De får inblick i olika yrken och ser att det är 
möjligt att förverkliga sina mål, även om vägen dit ibland 
är lång.

Hur och när är eleverna delaktiga? 
Yrkena är valda utefter elevernas önskemål. Elevmedver-
kan är väldigt viktigt för oss. Tanken är att eleverna ska 
undersöka yrket i förväg. Detta integreras i den ordinarie 
undervisningen i olika former så att läraren ges möjlighet 
att få ett bedömningsunderlag kopplat till ämnet.

Genomförande - så här gjorde vi
1. Vårt mål är att implementera skola och arbetsliv på 
hela skolan. Vi har skapat en arbetsgrupp/projektgrupp 
med tema Skola-Arbetsliv. Gruppen består av represen-
tanter från skolans alla arbetslag. Personalen har fått 
välja grupp efter intresse. Andra grupper som skapats 
är stödgrupp, temagrupp och digitaliserings grupp.

2. För att konkret visa vägen ut i arbetslivet har vi först 
gjort en förfrågan i elevrådet om vilka yrken eleverna 
vill veta mer om. Utifrån elevernas förslag har vi i grup-
pen fördelat uppgiften att fråga före detta elever som 
studerat på vår skola att komma och berätta om sin 
väg och om yrket så kallade ”goda exempel”.

3. Vi har valt att be en förskolelärare/barnskötare, CNC 
operatör/ingenjör och en egen företagare/frisör som 
kommer till skolan vid olika tillfällen under vårterminen.

ATT BJUDA IN YRKESLIVET I KLASSRUMMET
SKOLA:   Vuxenutbildning Köping
SKOLFORM: Vuxenutbildning Köping
DELTAGARE OCH SAMARBETSPARTNERS:  Lärare i skolans arbetslag
KONTAKTPERSONER: Camilla Åberg, camilla.Aberg@koping.se, Staffan Ekelund, Eva Persson, 

Lotta Jansson, Alexander Robertsson, Thomas Edblom och Anna- Karin 
Sjölund

4. Tanken är att eleverna ska undersöka yrket i förväg. 
Detta integreras i den ordinarie undervisningen i olika 
former så att läraren ges möjlighet att få ett bedöm-
ningsunderlag kopplat till ämnet. På så vis ” tar” inte 
skola och arbetsliv av den ordinarie undervisningen.

5. På vårt gemensamma intranät skapar gruppen en 
tipsbank för material i ämnet skola och arbetsliv.

6. Vi kommer även filma de ”goda exemplen” när de 
kommer och berättar om sin väg och sina yrken så att 
det blir tillgängligt för samtliga elever på skolan via vår 
hemsida.

Vad är nytt 
Detta arbetssätt är nytt för oss. Vi har inte kopplat in 
eleverna på samma sätt tidigare. Konceptet bygger på 
att eleverna är delaktiga och själva får komma med 
förslag på yrken de är intresserade av samtidigt som vi 
försöker koppla det till bristyrken i vår region.  I denna 
satsning kommer vi att bjuda in deltagare som är 
verksamma i yrket och som kommer att prata om vad 
som krävs i jobbet och vilka kompetenser som behövs. 
Genom detta upplägg blir det mer tyngd i det. Att elev-
erna få träffa en verklig person som talar om hur yrket 
är, och som gått från SFI eller grundläggande nivå och 
nu är ute i arbetslivet. Det blir på riktigt

I förlängningen kan det resultera i studiebesök och 
fältstudier samt kontakt med olika utbildningar. Efter 
vårterminen 2018 får vi utvärdera med eleverna om 
de tycker att vi ska fortsätta detta koncept eller om 
vi ska planera någon annan satsning inom området 
skola-arbetsliv. Det är viktigt att vi är verklighetensan-
knutna och kopplar till yrken som är nåbara för våra 
elever. Då blir det ett konkret exempel där eleven kan 
se vägen mot målet. Viktigt med detta upplägg är att vi 
kombinerar olika yrken inom samma bransch för att 
se olika utbildningsnivåer, Gymnasium, Yrkeshögskola, 
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Folkhögskola och Universitet/Högskola.

Dessa kompetenser vill vi utveckla hos 
våra elever och lärare
Genom detta koncept kommer eleverna att få en 
fördjupad kunskap om olika yrken och olika vägar till 
yrken. Eleverna kommer själva att vara aktiva och få 
arbetsuppgifteruppgifter på skoltid kopplade till sko-
la-arbetsliv. Genom att ta reda på fakta och information 
kommer eleverna att utveckla sin förmåga till infor-
mationssökning, omvärldskunskap, samhällskunskap 
och förmåga till källkritik. På samma sätt kommer våra 
lärare att få mer kunskap om och kompetenser för att 
kunna ta reda på detsamma.

Vilka samverkar/samproducerar vi med 
och hur?
Planera i god tid innan. Ta kontakt med de utomstående 
aktörer du vill samarbeta med i ett tidigt skede för att 
kunna göra upp en gemensam tidsplan.

FENIX
SKOLA:  Carlforsska Gymnasiet Västerås
SKOLFORM: Prakltikskola, Introduktionsprogram, Individuellt alternativ, FENIX
DELTAGARE OCH SAMARBETSPARTNERS: Lärare och elever
KONTAKTPERSON: jonas.filling@vasteras.se, Tobias Ellvén tobias.ellven@vasteras.se

 
 

 

 1 

Introduktionsprogram 
Individuellt alternativ 
FENIX 
 

             Praktikskola 

Mitt namn: …………………………………………………………..
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Introduktionsprogram 
Individuellt alternativ 
FENIX 
 

             Praktikskola 

 
 

 
Skolan ser praktiken som en viktig möjlighet för dig att få prova på 
olika arbetsuppgifter och få en inblick i hur arbetslivet fungerar. Du 
får praktiska kunskaper som i många fall är svåra att få inom skolans 
väggar. Du får också träffa andra vuxna än skolpersonal som fungerar 
som handledare ute på arbetsplatsen. Möten med människor är 
lärorikt! 
 
 
Dina intressen: 
 
Har du gjort intressetestet? Vad blev resultatet? 
Har du andra intressen som inte är yrkesknutna och hur fick du det 
intresset? Var det någon i familjen eller någon kompis som inspirerade 
dig? 
 
Finns det intressen som du vill utveckla, och hur kan du i så fall göra 
det? 
 
Är det viktigt att ha intressen? 
 
 
Fundera kring arbetsuppgifter som du skulle vilja lära dig. Skriv ner 
några förslag: 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
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Introduktionsprogram 
Individuellt alternativ 
FENIX 
 

             Praktikskola 

 
                                     VÄLKOMMEN! 
 
 
Målet med praktikskolan är att du ska vara förberedd när du går ut på 
praktik och att du har gjort ett medvetet val av praktikplats. 
 
 
Innehåll: 
 
Vem är jag? 
 
Vad skulle jag trivas med att göra? 
 
Hur når jag dit? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exempel på övningar
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Introduktionsprogram 
Individuellt alternativ 
FENIX 
 

             Praktikskola 

 
 
Övning-LIVSRUM-vilka personer finns i din närhet och hur ser din 
situation ut. 
 
Använd ett helt A4-ark. Sätt dig själv i mitten. Skriv följande: 
 
-Vilka personer är viktiga för dig 
 
-Vad tycker du om att göra på fritiden 
 
-Något du skulle vilja prova på att göra 
 
 
Samtala om bilden  
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Introduktionsprogram 
Individuellt alternativ 
FENIX 
 

             Praktikskola 

 
 
 
 
 
 
Dina personliga egenskaper beskriver hur du som unik person 
förhåller dig till saker och ting. Nedan följer en lista på olika 
personliga egenskaper. Ringa in dem som du tycker passar in 
på dig max 5 st. 
 
Självständig Ansvarstagande 
Strukturerad Initiativrik 
Målmedveten Social 
Flexibel Kommunikativ 
Bra på att lyssna Händig 
Snabb Kreativ 
Lugn Ödmjuk 
Positiv Rörlig 
Modig Företagsam 
Tävlingsmänniska Praktisk 
Vänlig Spontan 
Planerande Orädd 
Känslig Läraktig 
Ärlig Punktlig 
Envis Tillåtande 
Bra på att samarbeta Lätt för att uttrycka sig 
Tålmodig Utåtriktad 
Konstnärlig Stresstålig 
Ordentlig Nyfiken 
Stark Diskussionsivrig 
Tystlåten Äventyrlig 
 
 
 
 

  

Mina Egenskaper 
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Introduktionsprogram 
Individuellt alternativ 
FENIX 
 

             Praktikskola 

 
 
 
 
 
 
Inom yrkeslivet brukar man prata om vilka färdigheter man har (vad 
man är bra på). Fundera en stund och ringa in de färdigheter som 
passar in på dig: 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

Mina Färdigheter 

Hjälpa 
Vårda   
Lära ut   
Städa 
Sy    
Medla   
Bygga    
Redovisa   
Påverka  
Administrera   
Sport/fysisk aktivitet   
Prioritera   
Förhandla   
Studera   
Kommunicera 
Rita 
 

Data/teknik 
Informera   
Organisera   
Planera 
Händig    
Lyssna   
Tillverka   
Förklara   
Laga mat  
Driva   
Meka   
Reparera   
Ge service   
Sälja   
Övertyga 
Odla 
 
Rita 
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Introduktionsprogram 
Individuellt alternativ 
FENIX 
 

             Praktikskola 

 
 
 
 
 
 
Dina egenskaper och dina färdigheter kan vara en hjälp för dig att ta 
reda på vilka jobb du passar för. Naturligtvis är det lika viktigt att ta 
reda på hur du vill att ditt jobb ska vara eller vad det ska ge dig. Ringa 
in de ord som du tycker passar dina önskningar: 
 
Självständigt 
Ge bra lön 
Vara enkelt att lära 
Jag får leda andra 
Arbeta i högt tempo/LÅGT TEMPO 
Bestämma över min egen tid 
Ge utmaningar 
Regelbundna arbetstider 
Omväxlande arbetsuppgifter 
Arbeta med konkurrens/tävlan 
Fysiskt rörligt 
Problemlösning 
Kreativt 
Ha en bra chef 
Bra kamratskap 
 
   

  
   
 
 

Mitt jobb ska vara 
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Introduktionsprogram 
Individuellt alternativ 
FENIX 
 

             Praktikskola 

 
 
Mina egenskaper:    Mina färdigheter:     Mitt jobb ska vara: 
 
_______________    _______________      _________________ 
_______________     _______________      _________________ 
_______________    _______________      _________________ 
_______________    _______________      _________________ 
_______________     _______________      _________________ 
_______________    _______________      _________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Förslag på arbeten 
   
  ____________________ 
   

____________________ 
 

____________________ 
 
____________________ 
 
____________________ 
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Introduktionsprogram 
Individuellt alternativ 
FENIX 
 

             Praktikskola 

 
 
 
 
 
Tänk på ordet praktik - kryssa för de ord som du tycker stämmer 
överens med din uppfattning 
 
 
Utmaning 
Roligt 
Tidiga morgnar 
Nya människor 
Jobbigt 
Vill inte 
Lärorikt 
Kanske kan få jobb 
Svårt att passa tider 
Nya erfarenheter 
Prova på ett yrke 
 
 
 
Kommer du på fler ord, skriv dem här: 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Praktik 
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Introduktionsprogram 
Individuellt alternativ 
FENIX 
 

             Praktikskola 

Praktikplatsens regler: 
 
När du ska ut på praktik så är det viktigt att du vet vilka regler och 
koder som finns på arbetsplatsen. Fundera på din roll som praktikant 
och hur du hanterar frågor kring: 
 
Arbetstider 
Lunchrast 
Rast 
Gemensamma aktiviteter 
Sitta och prata  
Mobiltelefon 
Om du blir osäker på något 
Vid sjukdom 
Svordomar 
Kunder 
Om det blir tråkigt… 
 
Första intrycket: 
 
Vad ska du tänka på när du besöker företaget första gången? Du får 
aldrig chansen att ändra ett första intryck 
 
Klädsel 
Sättet att hälsa 
Språket 
 
Praktiska frågor: 
 
Matersättning 
Bussresor 
Närvarorapportering 
Sjukanmälan 
Skyddskläder 
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Syfte - varför detta upplägg? 

FAS 1: Att göra en inventering över vad eleverna kan 
om olika yrken samt planera och genomföra en muntlig 
redovisning med digitala hjälpmedel.

FAS 2: Eleverna ska få en fördjupad kunskap om olika yr-
ken och myndigheter genom föreläsningar samt blogga.

FAS 3: Eleverna fördjupar sina kunskaper i olika yrken 
genom att söka och sammanställa information skriftligt.

FAS 4: Eleverna fördjupar sina kunskaper genom studie-
besök

Genomförande - så här gjorde vi

Fas 1: Kunskapsinventering

Varje SvA-lärare fick i uppgift att tillsammans med sin 
klass inventera vilka yrken de kan. Vilka yrken finns 

IM SPRÅK 
SKOLA:  Carlforsska Gymnasiet Västerås
SKOLFORM: IM Språk
DELTAGARE OCH SAMARBETSPARTNERS: SvA-lärare på IM språk och studie- och 
yrkesvägledare 
KONTAKTPERSONER: Lina Lukas, Susanne Apel och Mohammed Vaez, lina.lukas@vasteras.se
susanne.apel@vasteras.se, mohammad.vaez@vasteras.se

det och vad innebär dessa yrken? Klasserna fick tillsam-
mans diskutera detta, samt skriva upp detta på tavlan 
(mind map).

Denna kunskapsinventering ska av läraren ha doku-
menteras för att i slutet av läsåret kunna användas vid 
jämförelse av vad eleverna kan efter detta temaarbete.

Grupparbete – redovisning

Efter att läraren har gjort denna kunskapsinventering, 
delade läraren in eleverna i olika grupper. Varje lärare 
har innan fått en lista på olika yrken som de sedan 
fördelar.

SvA-lärarna delar upp och eleverna utför arbetet 
utifrån klassens språkliga nivå. Eleverna sökte infor-
mation, samarbetade, intervjuade, etc. Mer info om 
uppgiften se bifogat blad.

I slutet av Fas 1, fick eleverna tillsammans redovisa 
(presentera) om de olika yrkena inför en annan klass. 

De fick där använda sig av Power Point med endast 
bilder.

Fas 2: Föreläsningar

Under december fram till februari har eleverna fått 
tagit del av olika föreläsningar, detta för att vi vill att 
eleverna ska skapa sig en fördjupad kunskap kring 
olika yrken. Vi kom att ha följande föreläsningar: 
sjuksköterska/ambulansförare, snickare, väktare, samt 

	 	 2018-03-27	
	 	 Carlforsska	gymnasiet	
	 	 IM	språk	
Tema:	Skola	Arbetsliv	

	
Mål	 Öka	elevernas	medvetenhet	om	olika	yrken	
Tid	 Start	v.	45	–	v.	11	
	 Arbetet	är	uppdelat	i	fyra	faser	
	 	
	
Projektgrupp:	Lina	Lukas,	Susanne	Apel	och	Mohammed	Vaez		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Fas	1:	
Kunskapsinveter
ing	och	muntlig	
redovisning	

Fas	2:	
Föreläsningar	

Fas	3:	
Yrkeskataolog	

Fas	4:	
Studiebesök	

	 	 2018-03-27	
	 	 Carlforsska	gymnasiet	
	 	 IM	språk	
	
Fas	1:	Kunskapsinventering	och	muntlig	redovisning	
	
Syftet	med	fas	1:	Att	göra	en	inventering	över	vad	eleverna	kan	om	olika	yrken	samt	
planera	och	genomföra	en	muntlig	redovisning	med	digitala	hjälpmedel.	
Tidsplan:	oktober	-	december	
	
	

	
	
Kunskapsinventering	
Varje	SVA-lärare	fick	i	uppgift	att	tillsammans	med	sin	klass	inventera	vilka	yrken	de	
kan.	Vilka	yrken	finns	det	och	vad	innebär	dessa	yrken?		Klasserna	fick	tillsammans	
diskutera	detta,	samt	skriva	upp	detta	på	tavlan	(mind	map).		
	
Denna	kunskapsinventering	ska	av	läraren	ha	dokumenteras	för	att	i	slutet	av	läsåret	
kunna	användas	vid	jämförelse	av	vad	eleverna	kan	efter	detta	temaarbete.	
	
Grupparbete	–	redovisning	
Efter	att	läraren	har	gjort	denna	kunskapsinventering,	delade	läraren	in	eleverna	i	olika	
grupper.	Varje	lärare	har	innan	fått	en	lista	på	olika	yrken	som	de	sedan	fördelar.	
	
SVA-lärarna	delar	upp	och	eleverna	utför	arbetet	utifrån	klassens	språkliga	nivå.	
Eleverna	sökte	information,	samarbetade,	intervjuade,	etc.	Mer	info	om	uppgiften	se	
bifogat	blad.		
	
I	slutet	av	Fas	1,	fick	eleverna	tillsammans	redovisa	(presentera)	om	de	olika	yrkena	
inför	en	annan	klass.		De	fick	där	använda	sig	av	Power	Point	med	endast	bilder.	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Kunskapsinventering	 Grupparbete	 Redovisning		

	 	 2018-03-27	
	 	 Carlforsska	gymnasiet	
	 	 IM	språk	
	
Fas	2:	Föreläsningar	
	
Syftet	med	fas	2:	Eleverna	ska	få	en	fördjupad	kunskap	om	olika	yrken	och	
myndigheter	genom	föreläsningar	samt	blogga.	
Tidsplan:	december	-	februari		
	

	
	
Under	december	fram	till	februari	har	eleverna	fått	tagit	del	av	olika	föreläsningar,	detta	
för	att	vi	vill	att	eleverna	ska	skapa	sig	en	fördjupad	kunskap	kring	olika	yrken.		Vi	kom	
att	ha	följande	föreläsningar:	sjuksköterska/ambulansförare,	snickare,	väktare,	samt	en	
stadsplanerare.	Vi	hade	även	besök	av	Arbetsförmedlingen.	
	
Efter	varje	föreläsning	fick	eleverna	skriva	reflektioner	i	en	blogg	i	vår	lärplattform	v-
klass.	Eleverna	fick	arbeta	utifrån	sina	språkkunskaper,	t.ex.	de	elever	som	ligger	på	en	
lägre	språknivå	fick	skriva	en	”enklare	blogg:	skriv	minst	2	nya	ord	från	föreläsningen	och	
betydelse	med	dina	egna	ord.”	De	elever	med	högre	språknivå	fick	skriva:	”egna	
reflektioner	efter	varje	föreläsning.	Vad	var	intressant	och	vad	var	nytt”.	
	
Föreläsningar	var	riktade	till	alla	våra	elever	oavsett	språknivå.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Föreläsning	 Blogga		

en stadsplanerare. Vi hade även besök av Arbetsför-
medlingen.

Efter varje föreläsning fick eleverna skriva reflektioner 
i en blogg i vår lärplattform v- klass. Eleverna fick arbe-
ta utifrån sina språkkunskaper, t.ex. de elever som lig-
ger på en lägre språknivå fick skriva en ”enklare blogg: 
skriv minst 2 nya ord från föreläsningen och betydelse 
med dina egna ord.” De elever med högre språknivå 
fick skriva: ”egna reflektioner efter varje föreläsning. 
Vad var intressant och vad var nytt”.

Föreläsningar var riktade till alla våra elever oavsett 
språknivå.

Fas 3: Yrkeskatalog

Inför Fas 3 har varje SvA-lärare fått en lista med olika 
yrken. Eleverna kommer i varje klass delas in i par. Un-
der februari - april kommer varje par få arbeta med ett 
specifikt yrke. Alla följer en mall över hur det skriftliga 
arbetet ska se ut. Eleverna kommer i par tillsammans 
att träna på att samarbeta, söka information, följa 
instruktioner, arbeta digitalt etc.

När eleverna sedan är klara med arbetet kring yrkena 
kommer detta samlas ihop av deras SvA-lärare, som 
sedan lämnar det till oss.

IM SPRÅK 

	 	 2018-03-27	
	 	 Carlforsska	gymnasiet	
	 	 IM	språk	
	
Fas	3:	Yrkeskatalog	
	
Syftet	med	fas	3:	Eleverna	fördjupar	sina	kunskaper	i	olika	yrken	genom	att	söka	och	
sammanställa	information	skriftligt.	
Tidsplan:	februari	-	april		
	

	
	
Inför	Fas	3	har	varje	SVA-lärare	fått	en	lista	med	olika	yrken.	Eleverna	kommer	i	varje	
klass	delas	in	i	par.	Under	februari	-	april	kommer	varje	par	få	arbeta	med	ett	specifikt	
yrke.		Alla	följer	en	mall	över	hur	det	skriftliga	arbetet	ska	se	ut.	Eleverna	kommer	i	par	
tillsammans	att	träna	på	att	samarbeta,	söka	information,	följa	instruktioner,	arbeta	
digitalt	etc.		
	
När	eleverna	sedan	är	klara	med	arbetet	kring	yrkena	kommer	detta	samlas	ihop	av	
deras	SVA-lärare,	som	sedan	lämnar	det	till	oss.		
	
Resultatet	av	elevernas	arbeten	kommer	att	sättas	samman	till	en	SYV-katalog	både	
digitalt	och	i	pappersform.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Söka	 Samarbeta	 Yrkeskatalog		

	 	 2018-03-27	
	 	 Carlforsska	gymnasiet	
	 	 IM	språk	
	
Fas	4:	Studiebesök	
	
Syftet	med	fas	4:	Eleverna	fördjupar	sina	kunskaper	genom	studiebesök	
Tidsplan:	april	-	maj		
	
	
Efter	att	eleverna	har	tagit	till	sig	om	yrken	på	olika	sätt,	kommer	de	i	Fas	4	få	göra	
studiebesök.	Eleverna	kommer	att	få	göra	detta	i	mindre	grupper	för	att	eleverna	ska	ta	
till	sig	informationen	bättre	och	att	utrymme	finns	för	diskussion	och	frågor.	Inför	varje	
studiebesök	arbetar	klassen	med	ord	och	information	om	arbetsplatsen	för	att	vara	väl	
förberedda	på	vad	de	möter.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Informationsökning	 	Studiebesök		

Resultatet av elevernas arbeten kommer att sättas 
samman till en SYV-katalog både digitalt och i pappers-
form.

Efter att eleverna har tagit till sig om yrken på olika 
sätt, kommer de i Fas 4 få göra studiebesök. Eleverna 
kommer att få göra detta i mindre grupper för att 
eleverna ska ta till sig informationen bättre och att 
utrymme finns för diskussion och frågor. Inför varje 
studiebesök arbetar klassen med ord och information 
om arbetsplatsen för att vara väl förberedda på vad de 
möter.

Reflektion – hur gick det?
Vårt arbete är i process och kommer även att fortsätta 
i höst. Vi ser att eleverna har tagit till sig det vi har 
arbetat med. De är mer medvetna om olika yrken etc. 
Vi har tyckt att det har varit ett mycket givande och 
lärorikt område att arbeta med.

Framgångstips till dig som vill prova 
detta upplägg
Planera i tid och gör inte för mycket, utan enkelt och 
tydligt kommer man långt med.
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Koppling till Styrdokument 
Ur läroplanen för vuxenutbildningen (VUX 12)

Perspektiv i utbildningen 
Vuxen-utbildningen ska säkerställa att eleverna ges en 
grundläggande kunskap om arbetsmarknaden.

Vuxenutbildningens mål är att varje elev 

•  får information om arbetslivets aktuella och förvänta-
de kompetensbehov, 

• utvecklar sin självkännedom och förmåga till studie-
planering, 

• medvetet kan ta ställning till fortsatt studie- och 
yrkesinriktning på grundval av samlade erfarenheter 
och kunskaper, 

• ökar sin förmåga att analysera olika valmöjligheter 
och bedöma vilka konsekvenser dessa kan få, 

• har kännedom om möjligheter till vidare utbildning, 
praktik och arbete i Sverige.

Riktlinjer

• bidra med underlag för elevernas val av utbildning 
och yrke,

• informera och vägleda eleverna inför deras val av 
kurser, vidare utbildning och yrkesverksamhet samt 
motverka sådana begränsningar av valet som grun-
dar sig på föreställningar om kön och på social eller 
kulturell bakgrund, 

• i undervisningen utnyttja kunskaper och erfarenheter 
från arbets- och samhällsliv som eleverna redan har 
eller skaffar sig under utbildningens gång, 

•  bidra till att presumtiva elever får information om 
olika utbildningsmöjligheter.

NYANLÄNDAS YRKESVAL INOM  
VUXENUTBILDNINGEN
SKOLA:  NVU - Norra Västmanlands utbildningsförbund
SKOLFORM: Vuxenutbildning
DELTAGARE OCH SAMARBETSPARTNERS: Lärare och elever
KONTAKTPERSONER: Ola Söderberg ola.soderberg@nvu.se och Soile Ketola

Koppling till Allmänna råd för  
studie- och yrkesvägledning
Under sin skoltid behöver eleven utveckla kunskaper 
både om sig själv och om olika valalternativ. Eleven 
behöver också utveckla förmågan att väga samman 
personliga faktorer med valalternativen för att kunna 
göra väl underbyggda studie- och yrkesval.

Syfte - varför detta upplägg?
Vårt syfte är att få våra nyanlända elever mer medvetna 
om sina personliga förmågor, samt vilka utbildnings-
vägar och yrkesval som kan vara lämpliga för dem. 
Eleverna kan också få en översikt över de många olika 
yrkesval som kan göras inom olika yrkesområden. Vår 
förhoppning är att så eleverna så tidigt som möjligt i 
sin utbildning får möjlighet att välja rätt utbildnings-
väg.

Genomförande - så här gjorde vi
Vi jämförde ett antal digitala ”yrkestester” och valde 
att använda ett yrkestest från Studentum (https://www.
studentum.se/yrkestest). Motiv till valet var yrkestestets 
enkla utformning och dess förhållandevis enkla språk. 
Yrkestestet genomfördes i två ”pilotgrupper” för att se 
om det kan vara ett hjälpmedel för alla vuxenstuderan-
de inför deras val av kurser. Eleverna gjorde testet på 
lektionstid med viss handledning av lärare. Efter testet 
fick eleverna anonymt reflektera skriftligt över sitt 
resultat. Detta för att vi skulle kunna utvärdera hur väl 
testet fungerade. De två pilotgrupperna var elever från 
vård- och omsorgsutbildningen samt grupper i kursen 
grundläggande samhällskunskap.

Reflektion – hur gick det?
Resultatet för gruppen inom vård- och omsorgsutbild-
ningen visade att endast två elever egentligen är lämp-
liga för vårdyrket. Vi vårdlärare har redan planerat att 
ha personliga samtal med alla elever för att få ytterliga-
re information om de verkligen har gjort rätt yrkesval. 
Det vi funderar över är om testet är tillförlitligt eller 
om eleverna hamnat på fel utbildning. Elevernas egna 
reflektioner var att testet var bra och trots testets 
rekommendationer om annat yrke ville de inte ändra 
sitt yrkesval.

För gruppen grundläggande samhällskunskap var testet 
i princip endast ett ”funktionstest” av yrkesgeneratorn. 
Eleverna hade vissa språkliga svårigheter att förstå 
frågorna, och betydligt större svårigheter att tolka och 
förstå resultatet. Lärarens roll blev mycket viktig för 
att skapa förståelse hos eleverna. En viss diskussion 
uppstod bland eleverna kring deras resultat men det 
hade varit önskvärt med betydligt längre tid än de ca 
40 minuter som avsattes. Elevernas skriftliga utvär-
dering visade att eleverna fann testet intressant men 
elevernas svar var inte tillräckligt uttömmande för att 
få en tydlig bild av deras uppfattning. 

Framgångstips till dig som vill prova 
detta upplägg
Det är viktigt att det finns skolpersonal tillgänglig för 
att hjälpa eleverna förstå frågorna och tolka resultaten. 
Då finns förutsättningar för elevernas fortsatta egna 
reflektioner kring studier och yrkesval.

NYANLÄNDAS YRKESVAL INOM  
VUXENUTBILDNINGEN



SKOLA OCH ARBETSLIV - MDH SKOLA OCH ARBETSLIV - MDH

2120

Koppling till styrdokument  
Ur läroplanen för vuxenutbildningen (VUX 12)

Vuxenutbildningens mål är att varje elev

•  medvetet kan ta ställning till fortsatt studie- och 
yrkesinriktning på grundval av samlade erfarenheter 
och kunskaper,

• ökar sin förmåga att analyser olika valmöjligheter och 
bedöma vilka konsekvenser dessa kan få,

• har kännedom om arbetslivets och arbetsmarknadens 
villkor när det gäller bl.a. arbetsrätt och arbetsmiljö 
generellt och om möjligt, inom sin studieinriktning,

•  har kännedom om möjligheter till vidare utbildning, 
praktik och arbete i Sverige och andra länder.

Personalen ska

•  bidra med underlag för elevernas val av utbildning 
och yrke,

• informera och vägleda eleverna inför deras val av 
kurser, vidare utbildning och yrkesverksamhet samt 
motverka sådana begränsningar av valet som grun-
dar sig på föreställningar om kön och på social eller 
kulturell bakgrund.

Ur ämnesplanen för grundläggande SvA och engelska:

Centralt innehåll:

• Aktuella och kända ämnesområden med anknytning 
till studie- och arbetsliv.

• Olika sätt att söka, välja och värdera innehållet i tex-
ter och talat språk i svenska och engelska

• Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och 
berika kommunikationen. 

YRKESTRÅD I SPRÅKUNDERVISNINGEN
SKOLA:  Norra Västmanlands utbildningsförbund
SKOLFORM: Vuxenutbildning, grundläggande nivå
DELTAGARE OCH SAMARBETSPARTNERS: Lärare och elever
KONTAKTPERSONER: Sirja Lindeman, sirja.lindeman@nvu.se, Sofia Sohlin, sofia.sohlin@nvu.se, 

Ali Jalilzadeh, ali.jalilzadeh@nvu.se, Katalin Findahl, katalin.findahl@nvu.
se

Koppling till Allmänna råd för  
studie- och yrkesvägledning 
Lärare bör i undervisningen 

•  ge eleverna möjlighet att utveckla en förståelse för 
hur kunskaper i ämnet kan ha betydelse i arbetslivet 
och på så sätt utgöra ett underlag för deras framtida 
studie- och yrkesval,

• utmana, problematisera och visa på alternativ till 
traditionella föreställningar om kön, kulturell och 
social bakgrund som annars kan begränsa elevernas 
framtida studie- och yrkesval, samt

• ge eleverna möjlighet att utveckla allsidiga kunskaper 
om hur arbetslivet fungerar.

Syfte - varför detta upplägg?
Vi ville koppla målen om yrkesvägledning till de olika 
kursernas moment. Dessutom öka elevernas tilltro till 
sin språkliga förmåga samt att göra väl underbyggda 
val och för att få en röd tråd genom utbildningen.

Genomförande - så här gjorde vi 
Vi gjorde en planering där vi i varje delkurs skapade upp-
gifter som syftar till öka elevernas ordförråd och känne-
dom om olika delar av yrkeslivet.

Delkurs 1: Eleverna tränar på att presentera sig själva och 
om sina erfarenheter och framtidsdrömmar från studie- 
och yrkesliv. 

Delkurs 2: Eleverna skriver CV, personligt brev och läser 
platsannonser. De övar på en arbetsintervju genom att 
intervjua varandra. 

Delkurs 3: Eleverna förbereder och genomför en muntlig 
framställning om ett yrke som de är intresserade av (ut-
bildning, lön, könsfördelning och framtidsutsikter samt 
anställningsbarhet).

Delkurs 4: Eleverna i engelska söker jobb i ett engelsk-
språkigt land. I Sva jämför de utbildningsvägar och yrken 
i olika länder. 

Reflektion – hur gick det?
Det vi har testat med våra grupper i delkurs 1-3 har 
fungerat väl. Arbetsområdet skola-arbetsliv är vardags-
nära och relevant för eleverna i vuxenutbildningen. 
Det skapar engagemang och motivation.

Framgångstips till dig som vill prova 
detta upplägg
Man bör vara observant på att elevernas datorvana 
varierar. Därför bör man avsätta gott om tid för genom-
förandet.

YRKESTRÅD I SPRÅKUNDERVISNINGEN
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Aktiviteteter, vad vill vi göra?
Öppna upp världen. Bredda kompetenser för arbets-
livet. Vad finns det för yrken? Att prata om yrken på 
lektionerna i ämnena. Allt för att bredda kunskapen 
om att det finns olika yrken.

Syfte - varför detta upplägg?
Att man skall kunna föreställa sig olika yrken och 
bli medveten om att det finns olika yrken. Samtidigt 
förbereda sig själv på att studierna har ett slut och hur 
kan jag förbereda mig.

En bro till arbetslivet
Utbildning - Utbildning står vi för

Yrke - Vilka yrken finns?

Arbetsliv - Hur mycket kan jag jobba? Kan jag gå undan 
när jag inte orkar? Vem är min handledare?

Stöd - Hur kan vi stötta, på vilket sätt kan vi ge stöd

ARBETSLIV
SKOLA:  WEGAS - Carlforsska gymnasiet
SKOLFORM: Gymnasium 
DELTAGARE OCH SAMARBETSPARTNERS: Lärare
KONTAKTPERSONER: Marie-Louise Silver, marie-louise.edman.silver@vasteras.se, Selma Avdic
Håkan Huss, Mikael Karlsson 

Hur och när är eleverna delaktiga?
• Studiebesök

• Diskussioner under lektionstid

• Temaarbeten

• Lite då och då

• Praktik

• Varför läser vi olika ämnen – för att förbere  
 das. 

Vad är nytt
Att koppla ihop med Kvalitetprojektet

Vilka samverkar/samproducerar vi med  
idag
• Kollegor

• Organisationer i samhället: Autism och Asper 
 ger förbundet

• Näringsliv

• Offentlig sektor: Försäkringskassan, Arbetsför 
 medlingen

Stöd

Utbildning

Yrke

Arbetsliv
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Lycka till med er skolas  
utveckling av studie- och 

yrkesvägledning  
i undervisningen!

— 
Mer information på www.mdh.se/mkl


