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Inledning
Skolverket erbjuder i samarbete med Mälardalens Högskola och landets regioner och län under 2014-2019 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 Sörmland har utbildningen pågått under hösten 2018
och våren 2019 med ca 85 deltagare från de olika enheterna på Komvux i Eskilstuna
Kommun.
Under utbildningen har lärare, studie- och yrkesvägledare och skolledare utvecklat
undervisningsupplägg och tagit del av olika verktyg och material att använda i
olika åldrar och ämnen. Detta med utgångs-punkt i LGR 11, GY 11 samt allmänna
råd för studie- och yrkesväg-ledning.
Skolverket och Mälardalens högskola har förberett och utvecklat innehållet i utbildningen som innefattat två hela utbildningsdagar med mellanliggande handledning
i små grupper. Föreläsningar med olika innehåll samt nätverkskontakter har också
erbjudits.
De projekt som vuxit fram på skolorna under utbildningstiden har vi nu sammanställt i detta dokumnet för att deltagarna lättare ska kunna dela med sig till
varandra.
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.

Tack för gott samarbete och lycka till!
Åse Byh, Therese Collin, Sara Hägglund,
Saga Järvinen och Åsa Öberg
MKL och ELverket vid Mälardalens högskola

Idéinventering
Goda exempel från vår verksamhet
med koppling skola och arbetsliv
Rubrik: Syvtråden
Ort: Eskilstuna
Skola/skolform: Komvux
Ämnen: Grundläggande matematik, grundläggande SvA, matematik på gymnasienivå och
naturvetenskap på gymnasienivå.
Samarbetspartners: Våra yrkes och studievägledare på Komvux och elev från högskolan.
Kontaktperson och mail: Malin Alhällen, malin.alhallen@eskilstuna.se
Syfte:
Att stimulera eleverna till att själva söka kunskap om olika utbildningar och yrken så att de får
förståelse och kunskap om vad de innebär när det gäller utbildningsinsats och kompetens.
Att undervisande lärare på ett mer aktivt sätt finns som stöd och bollplank för eleverna när de
gäller frågor som rör framtida utbildning och yrkesval.
Genomförande:
Då gruppen vi har samarbetat i kommer ifrån både grundläggande och gymnasiet och
ämnesområdena SvA, matematik och naturvetenskap upplevde vi att det var svårt att enas om
något gemensamt projekt. Vi valde därför att varje inriktning/lärare utarbetade ett eget
arbetsområde som passade till de förutsättningar som just deras undervisningen ger. Vi kommer
därför att presentera en rad olika sätt på ur vi har tagit oss an uppgiften ”Syv hela skolans
ansvar”. Vårt gemensamma arbete har samlats i en egen kurs i It`s learning som vi valt att kalla
”Syvtråden”.

Basåret: Grundläggande SvA och matematik
Lärarna i Basåret valde att tillsammans bygga en lärsekvens i It`s learning. Lärsekvensen
innehåller en rad olika uppgifter som eleverna ska göra kopplade både till SvA och
matematikämnet. Eleven får först börja med att göra olika ”yrkebarometrar ” där barometrarna
hjälper eleven med att se vilket/vilka olika yrken eleven eventuellt skulle kunna passa till. När
detta är gjort får eleven en skrivuppgift där den skriver om ett eventuellt framtida yrke. Eleven får
skriva om sina tankar kring framtidsmål både på kort och lång sikt. Därefter följer en uppgift där
eleven får undersöka vilken typ av matematik hen kan träffa på inom olika utbildningar till olika
yrken. Eleven får också möjlighet att prova på att räkna lite matematik som finns med i de
framtida utbildningarna. Arbetet avslutas sedan med en gruppdiskussion där eleverna utgår från
ett manus med frågeställningar.

Matematik grundläggande Delkurs 1 och 2:
En av lärarna som undervisar i grundläggande matematik valde att börja med att bjuda in en
studie- och yrkesvägledare till klassen så att eleverna fick ställa frågor. Eleverna hade dock inte så
många frågor vid detta första tillfälle. Därför bjöds samma studie- och yrkesvägledaren in igen
ungefär halvvägs in i kursen. Då hade eleverna desto fler frågor.
Läraren har också kontinuerligt lyft upp frågor under kursens gång som handlat om kopplingar
mellan matematik och framtida yrkesval. Frågorna kan tillexempel har rört sig om vilken
matematik man bör kunna för att bli undersköterska eller busschaufför.
Matematik gymnasienivå:
En av lärarna som undervisar i matematik på gymnasienivå valde att bjuda in en elev från
högskolan när eleverna kommit in en bit i kursen. Eleven från högskolan hade förberett en
presentation där hon redogjorde för hur det är att vara student på högskolan, hur programmet är
uppbyggt, hur man lägger upp sina studier, vad som krävs för förkunskaper för att kunna söka
utbildningen m.m. Högskoleeleven hade också med sig information i form av broschyrer som
delades ut till eleverna.
Efter presentationen gavs eleverna möjlighet att ställa frågor till högskolestudenten. Eleverna fick
också tips att gå ut på studera.nu och en lista med länkar till olika högskolor och universitets
hemsidor.
Reflektion- Hur gick det?
Basåret:
Eleverna tyckte att det var svårt men intressant att göra de olika yrkesbarometrarna. Några blev
förvånade över vilka yrken som barometrarna tyckte att de passade till. Att sätta ord på
framtidsdrömmar och framtidsplaner upplevdes som positivt. Känslan av att det finns en tid efter
Basåret blev tydligare.
Att räkna matematik utvald från några av gymnasiets yrkes- och högskoleförberedande
utbildningar var svårt men roligt. Eleverna upptäckte också att de kände igen en hel del
matematik och att de kommer att få nytta av det som de studerat här på Komvux.
Den avslutande gruppdiskussionen genomsyrades av förväntan och hopp inför framtiden.
Matematik grundläggande Delkurs 1 och 2:
Frågorna till studie- och yrkesvägledaren samt diskussionerna i klassen har lett till ett ökat intresse
för olika yrken och fler intressanta frågor har dykt upp om olika yrken med koppling till
matematik.

Matematik gymnasienivå:
Eleverna fick i och med besöket från en elev på högskolan en bild av hur livet för en
högskolestudent kan vara och svar på många frågor inför sin egna framtid som student på
högskolan.
Att en ”verklig” elev kommer och informerar ger mer tyngd åt innehållet i informationen än om
någon av oss lärare på Komvux skulle framföra samma information.
Framgångstips:
Planera i tid och ta hjälp av varandra.
Koppling till läroplan och andra styrdokument:
Läroplan för vuxenutbildning
Vuxenutbildningens uppdrag:
”Vuxenutbildningen ska förmedla kunskaper och stödja eleverna så att de kan arbeta och verka i
samhället. Den syftar också till att möjliggöra fortsatta studier. ”
”Vuxenutbildningens mål är att varje elev:
medvetet kan ta ställning till fortsatt studie- och yrkesinriktning på grundval av samlade
erfarenheter och kunskaper,”
Koppling till Allmänna råd för studie- och yrkesvägledning:
Skolverkets Allmänna Råd; Arbete med 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,”
Lärare och studie- och yrkesvägledare bör:
”ge eleven möjlighet att utveckla sin förmåga att genomföra sina val av studier och yrken.”
Länkar:
www.studera.nu
https://www.saco.se/vadpassarjagsom
https://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Valjyrke/Intresseguide/#/intresseguide
http://test.sverigesviktigastejobb.se/

Idéinventering
Goda exempel från er verksamhet
med koppling skola & arbetsliv

Rubrik:
Infovägg
Ort: Eskilstuna
Skola/ skolform: Kommunal vuxenutbildning
Ämnen: Ämnesöverskridande
Samarbetspartners:
Studie- och yrkesvägledning, Komvux
Stödteamet, Komvux
Lärare inom historia, samhällskunskap, svenska och engelska
Kontaktperson och mail:
Josefin Rytzler
josefin.rytzler@eskilstuna.se
Syfte - Varför detta upplägg/projekt?
Materialet är tänkt att fungera som ett underlag för eleverna när de navigerar yrkesoch arbetslivet i Eskilstuna kommun. Detta projekt riktar sig till lärare som på
ämnesnivå vill stödja elever i den ständigt pågående process av framtidsval som
studie- och yrkeslivet innefattar. Vidare möjliggör projektet ett aktivt
studievägledande som för den enskilde läraren blir ett sätt att bidra till den studieoch yrkesvägledning som är alla elevers rätt.
Projektet består av en elevanpassad informationsbank rörande studie- och yrkesval
som kan användas i coachande samtal samt i gruppinformation, löpande i
undervisningen.
Genomförande – Så här går/gick det till!
Initiallt sammanställde vi information som vi upplevde att våra elever behövde. I
denna informationsbank kom sedan ett elevanpassat material i form av dra-avlappar, affischer, utdrag ur kurslitteratur från högskolan, visualisering av läroplanen
och ett samtalsstöd. Vi byggde en prototyp-vägg som sedan kan anpassas för olika
ämnen och byggas upp på olika ytor i skolans lokaler.
Reflektion – Hur gick det?
Det praktiska arbetet har varit givande och lett till dialog mellan kollegor och
ämneslag. 4 väggar utöver prototypen har byggts upp i klassrum och övriga
utrymmen.
Framgångstips för er som vill prova detta upplägg:

Bestäm ett formspråk bestående av exempelvis 2-3 typsnitt och 5 färger. Håll temat
genom allt material så eleverna känner igen den visuella och textbaserade
kommunikationen. Håll hela tiden elevfokus i tanken när ni formulerar informationen,
som blir tydligast om den är kortfattad och enkel. Undvik facktermer och
komplicerade ord. Utnyttja det praktiska arbetet för att utbyta ideér och lära om och
av varandras yrkesroller.

Koppling till läroplan och andra styrdokument
Se s. 3, 8 och 11 i Läroplan för vuxenutbildningen (Skolverket, 2013) samt s. 16 i
Studie- och yrkesvägledning i vuxenutbildningen (Skolverket, 2018).
Koppling till Allmänna råd för studie- och yrkesvägledning
Se s. 25 i Allmänna råd för studie- och yrkesvägledning (Skolverket, 2013).
Prototypen
Nedan visas bilder på den första syv-väggen som senare blev en prototyp som
anpassades till olika klassrum och ytor på skolan.

Bild 1: Helhetsbild av prototypen.

Bild 2: Informationslappar att lämna ut till elever. Fokus är studieteknik, fökunskaper och
alternativa studievägar för engelskelever.

Bild 3: Framgångsfaktorer för studier i
klassrum, specifik för engelskämnet.

Bild 4: Information om vidare studie- och yrkesvägledning.

Bild 4 och 5: Utdrag ur
litteratur på engelska
från termin 1 på tre av
de vanligaste
programmen på
högksolan.

Bild 6: Inramat utdrag ur läroplanens uppdrag gällande kvinnors och mäns rätt till
valmöjligheter kombinerat med visuellt stöd, i skolans korridor.

Idéinventering
Goda exempel från er verksamhet
med koppling skola &arbetsliv

Rubrik: Jag äger min framtid
Ort: Eskilstuna
Skola/ skolform: Komvux, Sfi
Ämnen: Svenska för invandrare
Samarbetspartners: SYV Catrin Åkerberg
Kontaktperson och mail: christina.torgersen@eskilstuna.se anita.pihl@eskilstuna.se

Syfte - Varför detta upplägg/projekt?
Ett syfte är att förkorta och effektivisera elevernas väg till egenförsörjning.
Valmöjligheter! Vi vill öka elevernas kunskap om mängden yrken i Sverige. Vi vill öka
elevernas kunskap om yrken inom samma bransch och hjälpa dem att fatta rimliga
beslut om deras yrkesval. Slutmålet är att alla har träffat SYV för att planera sin väg
till jobb innan de slutar kurs D på Sfi.
Genomförande – Så här går/gick det till!
Var befinner jag mig? Vart är jag på väg? Vad har jag med mig? Det här är
återkommande frågor som vi diskuterar med eleverna.
Vi har inventerat yrken som de känner till.
Var och en har gjort en tidslinje och illustrerat sina utbildningar och
yrkeserfarenheter.
SYV har haft en lektion i vardera B- respektive C-kurs och presenterat sig och
berättat vad hon kan hjälpa eleverna med och var hon finns på skolan.
Tillsammans har vi i klasserna besvarat några frågor om yrket bussförare med hjälp
av information på www.framtid.se Nästa steg är att eleverna besvarar samma frågor
om andra yrken enskilt och med hjälp av www.framtid.se
Diskussioner förs i små grupper om framtiden och yrkesval, utbildning, ekonomi och
tidsåtgång. Vad är rimligt? är en fråga vi vill att alla ska reflektera över.
Suggestopedi
Vi jobbar med suggestopedi i vår undervisning och den metoden har tillfört en extra
dimension för eleverna. De fiktiva identiteterna som lärare och elever har tillgång till
har fördjupat diskussionerna och förståelsen för yrkeslivet i Sverige. Eleverna har
tränat och lärt sig ord som är viktiga i sammanhanget med hjälp av mingel och olika
spel. De har dramatiserat anställningsintervjuer och dokumenterat med hjälp av
Explain everything. Väldigt lyckat och uppskattat! Vi har också fått in färdigheten

Skriva i vårt projekt. Vi har skrivit personliga brev tillsammans på smartboarden och
enskilt, både i de fiktiva identiteterna och verkliga presentationer av sig själva.
En fiktiv receptionist har besökt klassen och berättat om sig själv, sin studiebakgrund
och sina arbetsuppgifter på Grand hotell i Stockholm!
Reflektion – Hur gick det?
•
•

•
•

Diskussionerna var jättebra
www.framtid.se var en bra sida med relevant information men alltför svår för
vår målgrupp att använda på egen hand. Det krävdes att vi arbetade
tillsammans med mycket stöttning och sållning av textens informationstäthet
av läraren
Vi upplever att eleverna har fått en push i rätt riktning och börjat fundera över
om deras yrkesplaner i Sverige är rimliga
Det här arbetet behöver vi sätta i system som ett återkommande tema
eftersom både vi lärare och eleverna upplevde det som meningsfullt

Framgångstips för er som vill prova detta upplägg:
Använd suggestopedi i undervisningen!
Koppling till läroplan och andra styrdokument
”…Eleven ska också ges möjlighet att utveckla sin interkulturella kompetens genom att
reflektera över egna kulturella erfarenheter och jämföra dem med företeelser i vardags-,
samhälls-, studie- och arbetsliv i Sverige.”
Detta mål uppfyller vi dels med tidslinjerna som eleverna gjorde i uppstarten av projektet,
dels i diskussioner och konkreta övningar. Vår SYV som deltagit har på olika sätt försökt att
visa på hur den svenska arbetsmarknaden fungerar och låtit eleverna jämföra med sina
respektive hemländer.
”Vuxenutbildningen ska förmedla kunskaper och stödja eleverna så att de kan arbeta och
verka i samhället.”
Ovanstående mål sammanfaller med projektets mål att motivera eleverna att boka tid hos
SYV för att göra en individuell och rimlig planering för elevens väg till jobb i Sverige.
Koppling till Allmänna råd för studie- och yrkesvägledning
”Studie- och yrkesvägledaren bör se till att vägledningssamtalen planeras och genomförs
så att de
• vidgar elevens perspektiv om såväl de egna förutsättningarna som olika utbildningar
och yrken,
• utmanar elevens föreställningar om yrken och utbildningar utifrån kön samt utifrån
social och kulturell bakgrund,
• ger eleven förutsättningar att utveckla sin förmåga att väga samman olika faktorer
som har betydelse för studie- och yrkesvalet”

Idéinventering
Goda exempel från er verksamhet
med koppling skola &arbetsliv
Rubrik: Vilka yrken finns det?
Ort: Eskilstuna
Skola/ skolform: KOMVUX

Ämnen: svenska som andraspråk grundläggande och gymnasiekurser.
Samarbetspartners: svenska som andraspråkslärare, studie och
yrkesvägledare och eventuellt verksamhetsområden i arbetslivet.

Kontaktperson och mail:
Frida Klintdahl, frida.klintdahl@eskilstuna.se
Karin Olsson, karin.olsson6@eskilstuna.se
Elin Norrman, elin.norrman@eskilstuna.se
Inger Midmo, inger.midmo@eskilstuna.se
Rickard Samuelsson, rickard.samuelsson@eskilstuna.se
Anna Gustavsson, anna.gustavsson@eskilstuna.se
Susanne Södergren, susanne.sodergren@eskilstuna.se
Alla Jonsson, alla.jonsson@eskilstuna.se
Syfte - Varför detta upplägg/projekt?
Öka elevernas kunskap och förståelse om vad olika yrken innebär i
praktiken.
Öka elevernas kunskap om utbildningskrav för olika yrken.

Genomförande – Så här går/gick det till!
Under vecka 4 – 5, 2019, genomförde två klasser (svenska som andraspråk
grundläggande) ett ”temaarbete” kring skola – arbetsliv. Eleverna har fått
hjälp med länkar, sökord för att underlätta att hitta information. Lärare har
också varit tillgängliga som stöd för arbetet.
Arbetet började med en inventering om
Vilka yrken de kände till.
Vilka yrken de uppfattar som typiskt manliga – kvinnliga
Studie och yrkesvägledaren informerade om: Vad man ska tänka på vid
yrkesval. Var man kan hitta information om olika yrken
Eleverna fick arbeta självständigt eller i grupp med att söka information om
nedanstående:
ϖ Information om ett yrke/yrkesområde du skulle vilja arbeta inom.
ϖ Information om ett yrke du inte visste fanns.
ϖ Information om ett ”typiskt manligt” yrke (om du ser dig som kvinna)
Information om ett ”typiskt kvinnligt” yrke (om du ser dig som man)
Varje grupp skulle också formulera en diskussionsfråga.
Dessutom var två skriftliga uppgifter kopplade till temaarbetet
Temaarbetet avslutades med redovisning/diskussion om yrkena och deras
diskussionsfråga
Några diskussionsfrågor som kom upp
Varför är det så få män som arbetar som förskollärare?
Är diakon ett onyttigt/onödigt arbete?
Ska man välja ett jobb man gillar eller jobb som är lediga?
Vad är viktigast för att man ska vara nöjd med sitt jobb?

Reflektion – Hur gick det?
Några elevkommentarer om arbetet
kul, viktigt, roligt, jättebra, lång tid, bra att arbeta med gruppen, lärt oss
många nya ord, lärt hur man kan söka information om yrken, fick ny
information om olika yrken, intressant att lyssna på de andras information
om yrken de valt, intressant, blev nyfiken, samarbete, spännande, nyttigt
Koppling till läroplan och andra styrdokument
Eleverna har kunskaper om samhälls- och arbetsliv, arbetsmarknaden och
de roller som parterna på arbetsmarknaden har samt arbetsrätt och
arbetsmiljö
Undervisningen ska till innehåll och utformning präglas av ett
jämställdhetsperspektiv
(SKOLFS 2017:17, Läroplan för vuxenutbildningen)
Koppling till Allmänna råd för studie- och yrkesvägledning
Ge eleverna bättre stöd för att kunna göra genomtänkta och realistiska val
inför arbetslivet och eventuellt fortsatta studier. Förbättra elevernas
valkompetens.

Rubrik: Arbetsmarknad och utbildning, SFI kurs D
Ort: Eskilstuna
Skola/skolform: SFI
Ämnen: Svenska som andraspråk, domän arbetsmarknad och utbildning, B1/B1+ på globala skalan
Samarbetspartners: SYV (Johan och Catrin), datorlärare (Silvia), D-lärare; Bengt, Camilla, Eva L och
Åsa
Kontaktperson och mejl: Bengt Persson, bengt.persson2@eskilstuna.se
Syfte – Varför detta upplägg/projekt?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

öka valkompetensen hos eleverna
språkmålen kopplas till arbetsmarknad och utbildning (praktiskt)
öka motivationen att studera
öka ordförrådet i domänen Arbetsmarknad och utbildning och kommunicera detta i relevant
kontext
skapa en bank med lektionsplaneringar för att träna ovanstående i alla nödvändiga
färdigheter
systematisera arbetet med ovanstående innehåll på D-kursen
utveckla elevernas metakognitiva förmågor (ISP), möjligheter och begränsningar och att göra
informerade val om sin egen framtid
eleverna ska tillägna sig kommunikativa redskap för att etablera sig lättare på
arbetsmarknaden
att som lärare lättare möta elevernas individuella behov i ovanstående
utveckla suggestopediskt material för domänen Arbetsmarknad och utbildning

Genomförande – så här gick det till:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Samarbete med SYV, genom klassrumsbesök en gång i veckan på torsdagar 8.00-9.30
respektive 13-.00-14.00 med fokus på arbetsmarknad, utbildningssystem (svenska), ansökan
om fortsatt utbildning (kurser, program etc.), förkunskaper, tidsperspektiv etc. I anslutning
till elevernas klassrum har de haft möjlighet att planera sina studier med vägledning av SYV.
Planerad undervisning i 10-veckorscykler med fokus på Arbetsmarknad och utbildning en
förmiddag/eftermiddag varje vecka.
Jobbmässa/rekryteringsmässa (förbereda i klassrummet)
Skriva CV, meritförteckning och jobbansökan
Fokus på egenskaper (lektioner), vilka egenskaper passar vilket yrke?
Filmer och texter om diskriminering i arbetslivet
Diktoglosser med fokus på ovanstående domäner
Textredigering av dokument såsom CV, meritförteckning och personligt brev/jobbansökan i
Word tillsammans med datorlärare i datorsalen
Drama med jobbintervjuer (arbetsgivare och arbetssökande), diskussion/dialog om vem vi
ska anställa, forumteater (lärare genomför jobbintervjuer och eleverna avbryter och ändrar)
Grupparbete, diskussioner om vem man ska anställa till en specifik tjänst

Läromedel (användes):

-

läsförståelse inom domänen Arbetsmarknad med självstudieuppgifter: Vardag i Sverige –
kapitel 3.1 Arbetsmarknad (Gleerups),

-

Hörförståelse (film) och dialogträning med läromedlet ”Scener ur ett arbetsliv” med
fokus på att ”förebygga etniska trakasserier och diskriminering på arbetsplatsen” (Rådet
för Integration i Arbetslivet)

-

Arbete – Lättlästa texter om arbetsliv och arbetsmiljö i Sverige (Arena skolinformation)

-

Anställa eller anställas – ett spel om jobbsökande (Arena skolinformation)

-

-

Arbetsförmedlingens platsbank och övrig information på hemsidan för att träna på att
ansöka om arbete, skriva ett CV, meritförteckning och jobbansökan samt genomföra/gå
på en jobbintervju.
Autentiskt material från DO:s hemsida
Egenproducerat material t.ex. suggestopedimaterial.

Yrkesfilmer för nyanlända – Studiehandledning inför filmvisning och workshops för nyanlända och för
SFI-deltagare (Arbetsförmedlingen Malmö stad Merit AB)
I studiehandledningen finns diskussionsunderlag med utgångspunkt arbete och utbildning i Sverige.
Konkreta frågor diskuterats utifrån de åtta filmerna

Reflektion – Hur gick det?
•
•
•
•

•
•
•

Eleverna har uttryckt regelbunden uppskattning över detta arbetsområde, ”det känns viktigt
att vara här”, ”det är viktiga saker vi lär oss nu”.
Elevernas närvaro har ökat och eleverna har visat större motivation.
Eleverna har fått större medvetenhet om vilka valmöjligheter som både kollektivt och
individuellt.
Eleverna har börjat parallelläsa t.ex. matte och engelska och på så vis kortas den totala
studietiden, vilket torde vara ett resultat av den ökade medvetenhet som är resultatet av det
breda fokus vi har haft under projektet.
Eleverna har blivit mer aktiva när det gäller målet med studierna, aktivt sökt svar på sina
funderingar och frågor.
Vi har prövat ett antal varierande metoder och läromedel vilket gör att vi har fått en bank av
erfarenheter som kan återanvändas.
Vi har använt olika lärstilar vilket gör att vi bättre bör ha nått fler elever med mer kunskaper
än tidigare.

Framgångstips för er som vill pröva detta upplägg:
Samarbeta!
Koppling till läroplan och andra styrdokument:
Läroplan för vuxenutbildningen (2017)
https://www.skolverket.se/download/18.45c3a0221623365b28e33c8/1524143990406/Laroplan%20
vuxenutbildning.pdf
s.9 2.1 KUNSKAPER
Mål
”• tillägna sig goda kunskaper i de kurser som ingår i elevens individuella studieplan och som kan
användas för vidare studier och i samhälls-, arbets- och vardagsliv.”
s. 10 Läraren ska:
”• organisera och genomföra arbetet så att eleven får använda digitala verktyg på ett sätt som
främjar kunskapsutveckling.”
s. 11 2.2 UTBILDNINGSVAL – ARBETE OCH SAMHÄLLSLIV
”• har kännedom om arbetslivets och arbetsmarknadens villkor när det gäller bland annat arbetsrätt
och arbetsmiljö generellt och om möjligt, inom sin studieinriktning,”
Arbete med studie- och yrkesvägledning – Allmänna råd (Skolverket)
https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/publikationer/svid12_5dfee44715d35a5cdfa2899/55935
574/wtpub/ws/skolbok/wpubext/trycksak/Blob/pdf3816.pdf?k=3816
Styrning och organisation av den breda studie - och yrkesvägledningen (Skolverket)
https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/publikationer/svid12_5dfee44715d35a5cdfa2899/55935
574/wtpub/ws/skolbok/wpubext/trycksak/Blob/pdf3143.pdf?k=3143

Studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar (Skolverket)
https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/publikationer/svid12_5dfee44715d35a5cdfa2899/55935
574/wtpub/ws/skolbok/wpubext/trycksak/Blob/pdf3816.pdf?k=3816
Koppling till Allmänna råd för studie- och yrkesvägledning:
s. 10 - Hur ska elevernas behov av vägledning tillgodoses?
s. 16 - Kontinuerligt studie- och yrkesvägledning (punkt 5)
s. 17 - Vägledningssamtal utifrån elevernas behov (punkt 6)
s. 25 - Att utveckla elevernas självkännedom (punkt 5 och 7)
s. 32 - Information om framtida utbildningsvägar (punkterna 6, 7, 8 och 9)
Länkar, foton, presentationer, och andra tips får gärna bifogas denna beskrivning:
Rådet för integration i arbetslivet
http://integrationiarbetslivet.se/

Diskrimineringsombudsmannen
http://www.do.se/
Arbetsförmedlingen
https://www.arbetsformedlingen.se/

Rubrik: Mitt yrke, filmskapande på SFI
Ort: Eskilstuna
Skola/ skolform: SFI/Komvux Eskilstuna
Ämnen: svenska för invandrare, studieväg 1, kurs A (och B)
Samarbetspartners: Modersmålslärare, språkstöd och lärare på studieväg 1, Aoch B-kurs
Kontaktperson och mail: Malin Hoffman, malin.hoffman@eskilstuna.se

Syfte - Varför detta upplägg/projekt?
På studieväg 1 är det viktigt att utgå från elevens tidigare erfarenheter, vardagsliv
och intressen. Vi ville också arbeta med någon form av digitala verktyg. Därför valde
vi att genomföra ett projekt där eleven ges möjlighet att utveckla sin digitala
kompetens med hjälp av digitala verktyg för att multimodalt skapa en film kring sina
egna arbetslivserfarenheter och/eller drömmar kring framtida arbetsliv.
Genomförande – Så här går/gick det till!
Med hjälp av modersmålslärare och språkstöd inventerade vi elevernas erfarenheter
och drömmar kring arbetsliv; vad har de arbetat med i sitt hemland och vad vill de
arbeta med i Sverige. För att även utveckla lärarnas kompetens anordnade vi en
workshop i att spela in filmer i iMovie på iPads. I samband med denna workshop
skapades också en enkel lathund/arbetsgång för att underlätta elevernas
filmskapande.
Utifrån inventeringen av yrken tog lärarna fram lämpliga bilder som eleverna kunde
använda i sina filmer. Tillsammans med eleverna arbetade man också fram förslag
på malltexter som eleverna kunde använda när de skrev sitt manus.
Därefter stöttade lärarna eleverna i deras skapande av egna filmer. Detta skedde
både i smågrupper och en till en. De färdiga filmerna laddades upp på ett
gemensamt Youtube-konto så att eleverna kunde utbyta erfarenheter.
Reflektion – Hur gick det?
Projektet är påbörjat och slutförs under våren 2019.
Framgångstips för er som vill prova detta upplägg:
Återkommer med tips när projektet är avslutat.

Koppling till läroplan och andra styrdokument
Från läroplan för vuxenutbildningen
”I ett all mer digitaliserat samhälle ska vuxenutbildningen också bidra till att utveckla
elevernas digitala kompetens.”
”Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik.”
(s.7)
”Vuxenutbildningen ska ta till vara de kunskaper och erfarenheter som vuxna elever
inhämtat genom arbetsliv eller tidigare studier.” (s.8)
”…kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande,
informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande…”
(s.9)
”Läraren ska
•
•

utgå från den enskilda elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och
tänkande
organisera och genomföra arbetet så att eleven får använda digitala verktyg
på ett sätt som främjar kunskapsutveckling.” (s.10)

”Vuxenutbildningens mål är att varje elev
• utvecklar sin självkännedom och förmåga till studieplanering,
• medvetet kan ta ställning till fortsatt studie- och yrkesinriktning på grundval av
samlade erfarenheter och kunskaper,” (s.11)
”Personalen ska
• i informationen och vägledningen utnyttja och ta till vara de kunskaper som
finns hos eleverna och verksamhetens personal samt i samhället,
• i undervisningen utnyttja kunskaper och erfarenheter från arbets- och
samhällsliv som eleverna redan har eller skaffar sig under utbildningens
gång,” (s.11–12)
Från kursplanen för SFI
”Undervisningen ska planeras och utformas tillsammans med eleven och anpassas
till elevens intressen, erfarenheter, allsidiga kunskaper och långsiktiga mål.”
”…ska eleven ges förutsättningar att utveckla
- sin förmåga att använda digital teknik och relevanta verktyg för lärande och
kommunikation, …” (s.7)
”En viktig kompetens är även att kunna använda strategier och olika medier för att på
det mest effektiva sättet få fram sitt budskap.”
”I undervisningen ska eleven möta olika slags texter där ord, bild och ljud samspelar
såväl med som utan digitala verktyg.”
”Undervisningen ska även bidra till att eleven utvecklar sin kompetens att använda
digital teknik, relevanta verktyg och medier för information, kommunikation och
lärande.” (s.8)

Koppling till Allmänna råd för studie- och yrkesvägledning
”Att utveckla elevernas självkännedom (punkt 5 och 7)
Självkännedom handlar om att utveckla kunskaper om sig själv och att få insikter om
sina starka sidor och sidor som kan utvecklas. Egenskaper, intressen, värderingar,
attityder, kompetenser och förmågor påverkar de val eleven gör och är pusselbitar i
processen att förstå sig själv i förhållande till en tänkt framtid.”
”En återkoppling kan också ta sin utgångspunkt i det läraren vet om elevens
intressen, … ”
”Genom olika övningar och aktiviteter kan lärare och studie- och yrkesvägledare på
olika sätt och i olika sammanhang bidra till att ge eleven underlag till en bättre
självkännedom.” (s.25–26)

Idéinventering: projekt undersköterska (USK) och
vårdbiträde
Ort: Eskilstuna
Skolform: SFI/Komvux
Ämnen: Svenska för invandrare
Deltagare och samarbetspartners: Maria Troyse (lärare), Athyir Mhsan (lärare),
Ann-Mari Andersson (lärare), Caroline Persson (lärare), Catrin Åkerberg (SYV)
Kontaktperson och mail: Caroline Persson, caroline.persson@eskilstuna.se

Syftet - varför detta upplägg/projekt?
• För att skapa motivation både till självförsörjning och att lära sig svenska.
• För att utbildningarna (USK och vårdbiträde) finns inom SFI:s
yrkesutbildningsprogram nu.

• För att informera intresserade elever på ett fördjupat plan om
undersköterske- och vårdbiträdesutbildningen och om hur det är att
arbeta som undersköterska/vårdbiträde.

• För att skapa förståelse för vägen till ett arbete.
• För att snabbare komma ut på arbetsmarknaden.
• För att fler undersköterskor behövs.
• För att utveckla samarbetet mellan skola - SYV-arbetsmarknad.

Genomförande - så här gick det till
1. Vi var 4 olika lärare med varsin klass; 3 st B-kort och 1 st C-kort. Först
introducerade vi projektet med lite olika arbetsmaterial om yrket
undersköterska och vårdbiträde för alla våra elever.

2. Vi gjorde en förfrågan till utvalda elever med arabiska som modersmål
för att kunna använda endast en tolk. Dessa elever fick följa med på ett
studiebesök till ett äldreboende (Lagersbergsgården).

3. Vi genomförde studiebesöket med 10 st elever, en lärare som tolkade
mellan svenska och arabiska och en lärare med egen erfarenhet av yrket.

4. Vi hade en lektion på ca 90 minuter för samma elever som ovan där SYV
informerade om arbetsmarknad och studieväg inom SFI. En tolkande
lärare hjälpte till att förklara när det behövdes. Dessutom fick eleverna
se några filmer om yrket. Dessa var delvis på deras hemspråk och de
hade möjlighet att ställa frågor genom tolken. En av lärarna berättade
om hur en arbetsdag för en USK kan se ut och om olika turer, arbetspass
och arbetsuppgifter.

5. Eleverna fick med sig informationsblad om både USK- och
vårdbiträdesutbildningarna hem.

Reflektion - Hur gick det?
Positivt:
Både vi lärare och SYV känner oss nöjda med projektet. Det var roligt att det
fanns intresse bland eleverna för att delta i projektet, att alla kom till både
studiebesöket och den efterföljande lektionen och att de var engagerade.
Det var en lagom stor grupp med 10 st deltagande elever, samt oss 4 lärare
och en SYV. Det var också ett lagom stort projekt att börja med, anser vi.
SYV hade en bra presentation och bra information till eleverna. Hon

berättade bl a hur långa utbildningarna är (vårdbiträde 42 veckor och USK
82 veckor) och vilka förkunskaper som krävs.
De filmer som en av de deltagande lärarna i gruppen hade tagit fram på
nätet från Arbetsförmedlingen och Youtube fungerade mycket bra för att
öka elevernas förståelse av de dagliga arbetsuppgifterna och annat som de
båda yrkena innebär.

Negativt:
Eftersom detta är yrken med tystnadsplikt pga vårdtagarna, begränsades
insynen för eleverna i undersköterskornas/vårdbiträdenas dagliga arbete.
Istället blev det lite mer muntlig information.
Vi ställer oss även lite frågande till hur vi ska kunna hinna få in detta som ett
återkommande inslag i våra kurser på SFI, eftersom det kräver mycket
arbete och planering utöver allt som vi redan gör. I så fall tror vi att en SYV
måste ha mer ansvar för genomförandet än nu. En eventuell lösning kunde
vara att ha detta projekt ungefär var 20:e vecka, vilket skulle funka med
tanke på våra kurslängder.
Vi har även diskuterat att en utveckling av projektet skulle kunna vara att i
nästa steg t ex jobba med yrket busschaufför. Dels eftersom det finns behov
av flera bussförare, dels för att det är en kortare utbildning som krävs och
dels har det fördelen att inte innebära någon sekretess i insynen av olika
arbetsuppgifter.

Framgångstips för er som vill prova detta upplägg
• Börja i god tid.
• Ha en SYV som är delaktig i projektet.
• Boka och genomför studiebesök med intresserade elever.

• Ta reda på vilka yrken som har stort rekryteringsbehov av utbildad
personal inom några år.

• Gå vidare och utveckla projektet med flera yrken.

Koppling till läroplan och andra styrdokument
• Att varje elev får information om arbetslivets aktuella och förväntade
kompetensbehov (Läroplan för vuxenutbildningen, s. 11)
• Personalen ska bidra med underlag för elevernas val av utbildning och yrke
(Läroplan för vuxenutbildningen, s. 11)
• Att informera och vägleda eleverna inför deras val av kurser, vidare
utbildning och yrkesverksamhet (Läroplan för vuxenutbildningen, s. 11)
• Rektor ansvarar för att studie- och yrkesvägledningen organiseras så att
eleverna får information om och vägledning inför de olika val
vuxenutbildningen erbjuder samt inför val av framtida utbildning och yrke
(Läroplan för vuxenutbildningen, s. 13)

Koppling till Allmänna råd för studie- och yrkesvägledning
• Rektorn bör organisera studie- och yrkesvägledningen så att eleverna får
möjlighet att ställas inför olika uppgifter i arbetslivet och möta

företrädare för arbetslivet och utbildningsväsendet i syfte att ge
eleverna möjlighet att utveckla kunskaper och erfarenheter inför
kommande studie- och yrkesval. (s. 23)
• Studie- och yrkesvägledaren bör bidra med sådana specialistkunskaper
som kan ha betydelse för elevernas studie- och yrkesval. (s. 23)
• Studie- och yrkesvägledaren och läraren bör ge eleverna möjlighet att
kritiskt granska information om studier och yrken samt skapa
medvetenhet om vilket ansvar de själva har för sina studie- och yrkesval.
(s. 29)
• Studie- och yrkesvägledaren och läraren bör se till att eleverna får saklig
och aktuell information om arbetslivets kvalifikationskrav och om
hur arbetsmarknaden ser ut inom olika yrkesområden. (s. 29)
• Studie- och yrkesvägledaren och läraren bör se till att eleverna inom och
sökande till vuxenutbildningen får tillgång till information om de kurser
och utbildningar som de kan behöva för att nå sina studiemål. (s. 30)
• Lärare och studie- och yrkesvägledare bör ge eleven möjlighet att
utveckla sin förmåga att genomföra sina val av studier och yrken. (s. 23)
• 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. (s.
23)
• Lärare bör i undervisningen utmana, problematisera och visa på
alternativ till traditionella föreställningar om kön, kulturell och
social bakgrund som annars kan begränsa elevernas framtida studie- och
yrkesval (s. 23)
• Lärare bör i undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla allsidiga
kunskaper om hur arbetslivet fungerar. (s. 23)

• Länkar till filmerna:

Arbetsförmedlingens yrkesfilmer.
https://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Valj-yrke/Hitta-yrken.html

Youtube
Undersköterska
https://www.youtube.com/results?search_query=undersk%C3%B6terska

Vårdbiträde
https://www.youtube.com/results?search_query=v%C3%A5rdbitr%C3%A4de

Bilder från studiebesöket

Hur är det på din arbetsplats?
Syv - hela skolans ansvar
Information om projektet
Ort:
Eskilstuna
Skola/skolform:
KomVux Eskilstuna - vuxenutbildning
Ämnen:
Svenska som andraspråk - sfi och grundläggande svenska
som
andraspråk
Samarbetspartners: Mälardalens högskola, elevers arbetsplatser och praktikplatser,
studievägledare och lärare
Kontaktperson:
Sofia Clewemar
Epost:
sofia.clewemar@eskilstuna.se

Syfte - Varför detta upplägg?
Det finns flera syften med detta projekt och det kan vara lite olika mellan de aktiva
grupperna. Gemensamt är att alla deltagare har ett arbete eller en praktikplats.
• Syftet som gäller alla grupper är att deltagarna ska få träna att tala genomföra en taluppgift som de har haft möjlighet att förbereda och träna på.
• Att göra en skrivuppgift som bygger på erfarenheter från arbets- eller
praktikplatsen
• Att få ut så mycket som möjligt av praktiken gm att fundera på saker man
kanske inte annars hade gjort.
• Att dela med sig till andra av sina erfarenheter från en viss arbetsplats och att
få inflöde från andra om olika arbetsplatser.
• Upplägget är gjort så att det ska vara rimligt tidsmässigt och kravmässigt.
• Upplägget är anpassat för att det ska passa våra verksamheter.
Genomförande
Eftersom målgruppen och studieformen inte är identisk hos de grupper som deltar i
projektet skiljer sig genomförandet något åt från grupp till grupp.
Vardera grupp har därför fått varsin underrubrik som är namngivna efter verksamheten
där elevgruppen är aktiv.

Bakgrund till genomförande
Flexen är en verksamhet vars största syfte är att ta emot elever som är i behov
av studier från Sfi nivå A till Sfi nivå D, men inte har möjlighet att närvara i en
klassisk undervisningssituation på grund av arbetsrelaterade omständigheter.
Vissa i målgruppen har omständigheter som inte är kopplade till arbete, men
största delen av eleverna arbetar delar av veckan eller dagen, och studerar
resterande tid.
APIL står för arbetsplatsintegrerat lärande och är ett ESF-projekt. Eleverna
läser grundläggande svenska kombinerat med gymnasiala kurser inom vård
och omsorg. Undersköterskeutbildningen är riktad mot äldreomsorgen och 40

% av utbildningen utgörs av praktik och validering av deltagarnas praktiska
kunskaper.
Lager och logistik är en arbetsinriktad utbildning som kombinerar sfi och
grundläggande svenska som andraspråk med gymnasiekurser i lager och
logistik. Under andra halvan av utbildningen har eleverna praktik på halvtid.
Genomförande hos flexen
Vi tar tillvara på elevernas nuvarande och/eller tidigare erfarenheter från
arbetsplatser så att de kan sprida information, arbetsglädje och inspiration till
andra om sin arbetsplats.
Eleverna får instruktioner enligt bilaga 1 och får stöd att förstå uppgiften. De får
arbeta under ca en vecka med att skriftligt förbereda det de vill säga. Sedan har
vi ett återkopplingssamtal där vi diskuterar förbättringar och redan tydlig
information. Under denna genomgång rättar vi ordföljd, ser till att den röda
tråden finns, att referens till tid, plats och person är tydlig.
Vi har inte kravet att eleverna ska använda sig av digital utrustning som
Powerpoint vid redovisningen, men vi uppmanar dem att prova att göra det.
Efter genomförd redovisning, där eleven får tala genom att stå framför en liten
grupp andra elever eller bara någon lärare, samtalar vi med eleven och gör en
formativ respektive summativ bedömning för att kunna hjälpa eleven i sin
fortsatta utveckling i svenskt tal och samtal.
Genomförande hos APIL
Eleverna dokumenterar och beskriver sin praktik. De utgår från uppgifterna i
häftet “Min praktik”, bilaga 2. Därefter lägger de in bilder och nyckelord i
Powerpoint, och spelar sedan in sin berättarröst. Resultatet blir en film i
Powerpoint.
I denna uppgift får eleverna reflektera över sin framtida yrkesroll, samtidigt som
de får möjlighet att träna på det centrala innehåll som ingår i kursen sva grund,
t ex att göra en muntlig presentation med hjälp av digitala verktyg och att skapa
texter där ord, bild och ljud samspelar.
Genomförande hos Lager och logistik
Likadant upplägg som APIL, se bilaga 3
Reflektion
Av tidigare nämnda anledningar kommer reflektionsdelen också vara uppdelad i
underrubriker baserade på vilken grupp den handlar om.
Reflektioner från flexen
Eleverna inspirerar varandra både till att tala och att visa på olika arbetsplatser
och olika möjligheter att hitta jobb inom olika yrkeskårer.

Reflektioner från APIL
Elevernas filmer kan fungera som inspiration för andra elever på Komvux/Sfi
som är nyfikna på undersköterskeyrket, eller som funderar på att söka en
yrkesutbildning eller en kombinationsutbildning.
Reflektioner från Lager och logistik
Eleverna har precis påbörjat praktiken och därför har upplägget inte prövats
än och därmed kan ingen reflektion göras.
Framgångstips för er som vill prova dessa upplägg
Vi uppmanar eleverna att träna genom att tala högt och berätta för en kompis eller
träna framför spegeln. Några elever följer detta råd och några inte.
Vi i Sfi Flexen har inte jobbat mer med att utveckla skrivuppgiften som eleverna skrev
till stödgenomgången, vilket man ju med fördel kan göra.
Det har varit lite svårt att få till tider för redovisningen eftersom våra elever kommer
oregelbundna tider och i genomsnitt 6 timmar/v.
Vi upplever att det är en givande uppgift där eleverna känner sig mycket stolta efter
genomförandet. Det är ett ämne som de äger, det bygger på deras erfarenhet, vilket vi
upplever som en trygghetsfaktor.
Förbered eleverna innan uppgiften ska genomföras - “flippat klassrum” - och ge dem
tid att förbereda sig själva. Samtala även i storgrupp och i mindre grupper om
upplägg och erfarenheter m.m.
Koppling till läroplan och andra styrdokument
Sfi Flexen kopplar taluppgiften till följande delar i det centrala innehållet för svenska
som andraspråk grundläggande:
•
•
•
•
•

”Att läsa och skriva i olika situationer med anknytning till vardags-, samhälls-, studieoch arbetsliv.
”Muntliga presentationer och muntligt berättande […] Anpassning av språk, innehåll
och disposition till syfte och mottagare.”
”Olika hjälpmedel för att planera och genomföra muntliga presentationer, till exempel
digitala medier och verktyg”
“Språkets struktur, t.ex. sats- och meningsbyggnad och tempus. Textbindning…”
“Olika hjälpmedel för stavning och ordförståelse, t.ex. digitala verktyg.”

I häftet “Min praktik” finns kopplingar till följande delar i det centrala innehållet för
svenska som andraspråk grundläggande, nationell delkurs 4:
•
•
•
•
•

”Att läsa och skriva i olika situationer med anknytning till vardags-, samhälls-, studieoch arbetsliv.
”Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar”
”Muntliga presentationer och muntligt berättande”
”Olika hjälpmedel för att planera och genomföra muntliga presentationer, till exempel
digitala medier och verktyg”
”Etiska och moraliska aspekter på […] integritet i digitala […] medier”

Koppling till Allmänna råd för Arbete med studie- och yrkesvägledning
Eleven ska, utifrån sina förutsättningar:
•
•
•
•
•

“bli medveten om sig själv”
“bli medveten om olika valalternativ, såsom olika utbildningar och yrken”
“bli medveten om relationen mellan sig själv och valalternativen”
“lära sig att fatta beslut”
“lära sig att genomföra sina beslut”

(2018, s.10)
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Tala D: Talaktivitet 4
Berätta om ditt jobb eller din praktikplats:
•

•

•

•

•

Den här talövningen bygger på Flippat klassrum. Eleverna måste
få uppgiften en vecka i förväg så att de kan förbereda sig med
ev. bilder eller Powerpoint och att berätta fritt.
Eleven har en vecka på sig att förbereda den här uppgiften och
ska sedan berätta så fritt som möjligt om sin arbetsplats, under ca
5 min.
Gå igenom med eleverna att de ska ha en tydlig inledning,
avslutning och mitt. Att de ska tänka på att tala långsamt och
tydligt. Att det är trevligt med bilder eller någon
informationsbroschyr om arbetsplatsen för att få en bild av var
personen befinner sig på dagarna.
Eleverna får med sig pappret ”Berätta om din arbetsplats och
dina arbetsuppgifter” så att det vet vad de ska ha med när de
talar.
Eleverna behöver träna detta lilla tal några gånger hemma så
att de kan tala fritt och träna på ordföljd och ord.

Kopplingar till centralt innehåll i läroplanen för Svenska som andraspråk
grundläggande:
•
•
•
•
•

”Att läsa och skriva i olika situationer med anknytning till vardags-, samhälls-,
studie- och arbetsliv.
”Muntliga presentationer och muntligt berättande […] Anpassning av språk,
innehåll och disposition till syfte och mottagare.”
”Olika hjälpmedel för att planera och genomföra muntliga presentationer, till
exempel digitala medier och verktyg”
“Språkets struktur, t.ex. sats- och meningsbyggnad och tempus.
Textbindning…”
“Olika hjälpmedel för stavning och ordförståelse, t.ex. digitala verktyg.”

Instruktioner till eleverna
Berätta om din arbetsplats/praktikplats och dina arbetsuppgifter.
Du ska få berätta om din arbetsplats eller din praktikplats som du har nu eller
har haft förut.
Förbered dig genom att tänka igenom vad du ska säga och även genom att
öva på det du ska säga. Använd frågorna nedan som hjälp för att veta vad
du kan berätta om:
•

Vilken arbetsplats du jobbar/praktiserar på .
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•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Hur länge har du arbetat där?
Jobbar du heltid eller deltid?
Har du timlön eller månadslön?
Har ni raster och lunch?
Har du olika uppgifter att göra på jobbet varje dag eller har du samma
uppgifter? Berätta om arbetsuppgifterna.
Berätta om hur en dag kan se ut, arbetstid och arbetsuppgifter,
arbetskompisar och samarbete m.m.
Ta gärna med någon bild som visar ungefär hur du har det och vad du
gör. Du kan gärna göra en powerpointpresentation om du har
möjlighet.
Du kan intervjua någon som jobbat där längre, någon chef eller annan
jobbarkompis, om hur de tycker att det är och vad deras
arbetsuppgifter är.
Vilka egenskaper kan vara bra att ha för det här jobbet?
Vilken utbildning kan det vara bra att ha för detta jobb?/Vilken
utbildning krävs för detta jobb?
Känner du igen kulturen på din arbetsplats eller är arbetskulturen
annorlunda än vad du är van vid från tidigare arbeten?
Hur är relationen till chefen och dina kollegor. Känns det som ett trevligt
arbetsklimat eller är du orolig att göra fel och få skäll för det?

Förutom dessa punkter kan du ta reda på:
•
•
•
•

om det finns skyddsombud kopplade till arbetsplatsen
vilka fackförbund som är kopplade till din arbetsplats
hur man arbetar med arbetsmiljön
speciella lagar och regler som gäller för din arbetsplats, t.ex. olika
maskiner, fordon etc.

Du får 1-2 vecka på dig att förbereda ditt tal som du sedan tar med till skolan
och berättar för några klasskompisar och en lärare.
Du ska inte läsa din text utan du ska berätta så fritt som möjligt, det är därför
viktigt att du tränar hemma först.
Tänk på att du ska berätta i löpande text, inte bara svara på frågorna.
Löpande text t.ex. :
Hej! Jag heter _______________ och jag ska berätta om min arbetsplats. Jag
jobbar på/i _________________ och har gjort det i ________ år/har gjort det
sedan _____(t.ex. 2007)___________.
Känner du dig osäker, prata med en lärare innan. Du kan gärna träna med
en kompis innan.

Lycka till☺

Min praktik

Namn: _____________________________

Svenska som andraspråk grundläggande
Nationell delkurs 4
Centralt innehåll:
• ”Att läsa och skriva i olika situationer med anknytning
till vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.
• ”Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar”
• ”Muntliga presentationer och muntligt berättande”
• ”Olika hjälpmedel för att planera och genomföra
muntliga presentationer, till exempel digitala medier
och verktyg”
• ”Etiska och moraliska aspekter på […] integritet i
digitala […] medier”

Jag
Presentera dig
•
•
•
•
•

Vad heter du?
Varifrån kommer du?
Hur länge har du bott i Sverige?
Varför läser du till undersköterska inom äldreomsorg?
Var har du praktik?
Bild:

Fotografera gärna dig själv.

Min praktikplats
Beskriv vård- och omsorgsboendet
•
•
•
•
•
•
•

Läge (stadsdel och gatuadress)
Antal lägenheter på hela vård- och omsorgsboendet
Storlek på rummen (kvm)
Gemensamma utrymmen
Antal brukare på den avdelningen
Typ av brukare (brukare med olika behov)
Antal undersköterskor på avdelningen
Bild:

Du kan fotografera boendet från utsidan samt något av de
gemensamma utrymmena. Men först måste du fråga vilken
policy arbetsplatsen har, när det gäller fotografering.

En arbetsdag
Beskriv en vanlig dag på jobbet
• När börjar du och när slutar du?
• Beskriv dina arbetsuppgifter under en vanlig dag på
jobbet i kronologisk ordning. (T ex vård- och omsorgsuppgifter,
schemalagda aktiviteter för brukarna, måltidsuppgifter, städning och
rapportering)

• När har du lunch och när finns det möjlighet att ta en
fikapaus?
Bilder:

Om fotografering är tillåtet kan du be någon fotografera dig i ditt
arbete, t ex när du kör matvagnar, dukar, städar, fyller på
material eller rapporterar. Tänk på att inte fotografera enskilda
brukare och att bilden inte får uppfattas som kränkande.

Praktiska kunskaper
Berätta kort vad man tränar på under praktiken. Välj ut tre
områden och ge några exempel på uppgifter som ingår i varje
område.

• Personlig vård och omsorg
• Hygienrutiner
• Måltidsuppgifter och serviceuppgifter
• Estetiskt arbetssätt
• Förhållningssätt, etik och bemötande
• Kommunikation
• Socialpedagogiska uppgifter
• Medicintekniska uppgifter
• Administrativa uppgifter
• Samarbete, planering, utbildning och samverkan
• Ergonomi och förebyggande av olyckor
• Hjälpmedel, teknisk utrustning samt utrymning

Mina framtidsplaner
Berätta om dina framtidsplaner
• Vad gör du om ett år?
• Vad gör du om tre år?
• Vad gör du om fem år?
Ø Arbetar kvar inom äldreomsorgen.
Ø Läser andra kurser i vård och omsorg, för att kunna
arbeta på vårdcentral, sjukhus eller LSS-boende.
Ø Studerar till specialistundersköterska, t ex inom
demensvård.
Ø Studerar vidare till sjuksköterska.
Ø Arbetar inom något annat yrke.

Gör en film av ditt material
1.
Lägg in rubriker, information och bilder i Powerpoint.

2.
Spela sedan in din egen berättarröst.

3.
Skapa sedan en video och spara presentationen som film.

Får Komvux/Sfi använda din film under
2019?
Får skolan visa din film för elever som funderar på att söka en
likande vårdutbildning inom Komvux?
Fyll i samtyckesblanketten.

Samtycke till användning av din film ”Min praktik”
under år 2019
Vi behöver ditt samtycke för att få använda din film ”Min praktik” på
Komvux under 2019. Samtyckesblanketten förvaras på Komvux. Du
kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke genom att kontakta skolan.
Tänk på att ett återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagligheten
av de tillfällen då filmen redan har visats.
Var vänlig och kryssa i vad som gäller för din film.

1. Får din film visas vid informationsträffar på Komvux/Sfi i
Eskilstuna till och med 2019-12-31, vid rekrytering av elever till
en liknande vårdutbildning?
Ja

Nej

2. Får din film publiceras på Eskilstuna Komvux lärplattform its
learning och vara tillgänglig för elever och skolpersonal till och
med 2019-12-31?
Ja

Nej

Underskrift:

______________________________________________

Namnförtydligande:

______________________________________________

Datum:

______________________________________________

Min
praktikplats

Svenska som andraspråk grundläggande
Nationell delkurs 4
Centralt innehåll:
• ”Att läsa och skriva i olika situationer med anknytning
till vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.
• ”Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar”
• ”Muntliga presentationer och muntligt berättande”
• ”Olika hjälpmedel för att planera och genomföra
muntliga presentationer, till exempel digitala medier
och verktyg”
• ”Etiska och moraliska aspekter på […] integritet i
digitala […] medier”

Skapa en film
Du ska göra en film och berätta om dig själv och din
praktikplats. I det här häftet kommer du att få förslag på olika
rubriker som du kan ha med i filmen. Filmen kan du göra i
Powerpoint eller i något annat program som du kan.
Upplägg
1. Läs igenom häftet, svara på frågorna och gör
uppgifterna.
2. Lägg in rubriker, information och bilder i Powerpoint
(eller annat program).
3. Spela sedan in din egen berättarröst.
4. Skapa sedan en video och spara presentationen som
film.

Jag
Presentera dig
•
•
•
•
•

Vad heter du?
Varifrån kommer du?
Hur länge har du bott i Sverige?
Varför läser du en lager- och logistikutbildning?
Var har du praktik?

Bild:
Fotografera gärna dig själv.

Min praktikplats
Beskriv din praktikplats
•
•
•
•
•
•

Läge (stadsdel och gatuadress)
Storlek (kvm)
Gemensamma utrymmen
Antal anställda
Maskiner på arbetsplatsen
Truckar på arbetsplatsen

Bild:
Du kan fotografera lagret från utsidan samt något av de
gemensamma utrymmena. Men först måste du fråga
vilken policy arbetsplatsen har, när det gäller
fotografering.

En arbetsdag
Beskriv en vanlig dag på jobbet
• När börjar du och när slutar du?
• Beskriv dina arbetsuppgifter under en vanlig dag på
jobbet i kronologisk ordning.
• När har du lunch och när finns det möjlighet att ta en
rast?
Bild:
Om fotografering är tillåtet kan du be någon fotografera
dig i ditt arbete, t.ex. när du sitter på trucken, plockar
varor, plastar pallar. Tänk på att inte fotografera någon
annan anställd.

Mina framtidsplaner
Berätta om dina framtidsplaner
• Vad gör du om ett år?
• Vad gör du om tre år?
• Vad gör du om fem år?
T.ex.
Ø Arbetar kvar på samma lager
Ø Arbetar på ett annat lager
Ø Studerar vidare inom logistik
Ø Studerar vidare till något annat
Ø Arbetar med något annat yrke

Idéinventering
Goda exempel från er verksamhet
med koppling skola &arbetsliv
Rubrik:
En första orientering kring arbetsmarknad och utbildning i Sverige.
Ort:
Eskilstuna
Skola/ skolform:
SFI, Komvux
Ämnen:
Svenska som andraspråk, samhällsorientering och kommunens
stödverksamhet
Samarbetspartners:
Vi som arbetar med detta projekt kommer från tre olika verksamheter inom
kommunen:
1. introduktions- och kartläggningskursen på SFI
2. SFI plus, en (språk)stimulerande aktivitet utanför SFI-undervisningen
3. samhällsorienteringskurserna på arabiska

Kontaktperson och mail:
Karin Winblad, karin.winblad@eskilstuna.se
Lena Lööw, lena.loow@eskilstuna.se

Syfte - Varför detta upplägg/projekt?

Vi vill att våra elever får bättre kunskaper om skola och arbetsmarknad i
Sverige för att de ska kunna göra bra val. Genom att eleverna relaterar till
sina egna erfarenheter och intressen ökas också motivationen.
Vi vill också ge dem möjligheter att börja leka med tanken att välja ett
arbete som verkar okonventionellt för dem.
Vi kopplar detta till läroplanen genom följande formuleringar. Vi vill ge
eleverna en möjlighet att börja sin utveckling mot att medvetet kunna ”ta
ställning till fortsatt studie- och yrkesinriktning” och ”ha kännedom om
möjligheter till vidare utbildning, praktik” (Lvux12 rev17 s.11).
Vi vill speciellt ta fasta på personalens uppdrag i läroplanen att motverka
sådana begränsningar i val av utbildning och yrke ”som grundar sig på
föreställningar om kön och på social eller kulturell bakgrund (Lvux12 rev17
s.11).
I det här projektet påbörjas arbetet som beskrivs i de allmänna råden som
att ”eleven ska bli medveten om sig själv och vilka alternativ som finns vad
gäller utbildning och yrken och inte minst vilken relation som finns mellan
eleven och de olika alternativen. Utifrån detta ska eleven sedan lära sig
fatta beslut och att genomföra dem” (Skolverkets allmänna råd med
kommentarer, Arbete med studie och yrkesvägledning s. 10)

Genomförande – Så här går/gick det till!
Centralt i vårt projekt är en gemensam gruppträff under 1 timme och 45
minuter med tolkar till modersmålen där eleverna får träffa de två
studievägledare som är knutna till SFI. Eftersom vår verksamhet på ett eller
annat sätt kretsar i 5 veckors cykler, tänker vi oss att denna träff ska
upprepas var femte vecka. För de arabisktalande får alla del av
informationen om den sker var 10de vecka.
Denna gruppträff förbereds och bearbetas i de olika studiegrupperna.
I intro-grupperna (grupp 1 ovan) sker förberedelser och uppföljning på

sådant sätt som är möjligt med tanke på elevernas språkliga
utvecklingsnivå.
Exempelvis så presenterar sig eleverna och berättar vad de har sysslat
med, utbildat sig till, eller hade tänkt utbilda sig till nu eller tidigare. Vi listar
en del yrken och de får också välja ett andra yrke, ett drömyrke eller något
annat de skulle kunna tänkas vara intresserade av.
Eleverna kan sedan rösta fram några yrken som de vill höra mer om vid
gruppträffen.
De här aktiviteterna bygger vidare på de enskilda studieplanssamtal som
eleverna tidigare haft under kursen.
Efter gruppträffen får eleverna svara på en utvärdering. När vi går igenom
frågorna så att alla förstår dem försöker vi också tala och bearbeta det som
kom fram på träffen. Vi pratar sedan vidare om enkätresultatet efter att
eleverna svarat. Vi håller också på att framställa en kahoot som kan
användas av flera av de deltagande grupperna.
Vi kommer också att försöka göra lite jämförelser mellan Sverige och
hemländer.
I samhällsorienteringskurserna (grupp 3 ovan) får eleverna möjlighet att
diskutera och bearbeta frågorna på sitt modersmål och kan självklart
fördjupa tex jämförelsen med hemlandet. So har som ett av sina
temaområden ”Utbildning och arbetsmarknad” och gruppträffen fungerar
som en del av detta tema. Uppföljning av träffen blir därför att gruppen
arbetar vidare med och lär sig mer om validering, studiestöd, till vilka yrken
det finns stor efterfrågan, vad som krävs för att komma in på olika
utbildningar eller för att kunna få ett jobb i Sverige. Vidare diskuterar man
betyg, intyg CV och personligt brev. Eleverna får också hjälp med att boka
tid hos studie- och yrkesvägledare. De ordnas också en föreläsning av
någon från ALMI om att starta eget företag. Undervisningen bygger på
jämförelse, diskussion, frågor och dialog.

Utöver den gemensamma gruppinformationen från SYV erbjuds samtliga
deltagare på SFI Plus (sfi A-D nivå) information om arbete och utbildning
genom återkommande temaarbeten. I samband med kartläggningssamtalet
vid inskrivning, försöker personalen också fånga deltagarnas egna tankar
om framtiden, utbildning och arbetsliv samt vägleda och ge stöd utifrån
individuella behov.

SFI Plus ska fortsättningsvis utveckla projektet med en förberedelse- och
uppföljningsfas knuten till informationsdagen. Förberedelsefasen ska ske
dagen före informationstillfället, där deltagarna tillsammans får fundera över
egna specifika frågor kring yrke- och utbildning samt förbereda dessa frågor
inför gruppinformationen. Uppföljningsfasen ska ske genom både en
skriftlig och kort muntlig utvärdering efter varje informationstillfälle, där den
skriftliga delen enbart följs upp i arbetslaget. Planen är att vi med tiden ska
bygga ut uppföljningsdelen med någon form av repetitionsmaterial, som
exempelvis Kahoot.
Då arbetsmarknaden är under ständig förändring och deltagarna på SFI
Plus i vissa fall kan vara inskrivna under en lång period, är vår förhoppning
att projektet med tiden även kan utökas med återkommande gruppcoaching
för C- och D elever. Tanken är då att deltagarna tillsammans med lärare och
studie- och yrkesvägledare ska träffas kontinuerligt så att deltagarna får
möjlighet till dagsfärsk information om nuläget på arbetsmarknaden samt
tillfälle att utveckla kunskaper om sig själva, får insikter om sina starka sidor
och sidor som kan utvecklas. Egenskaper, intressen, värderingar, attityder,
kompetenser och förmågor påverkar de val eleven gör och är pusselbitar i
processen att förstå sig själv i förhållande till en tänkt framtid (Skolverkets
allmänna råd med kommentarer, Arbete med studie och yrkesvägledning s.
25).

Reflektion – Hur gick det?
Den gemensamma gruppträffen genomfördes den första gången vid tre
olika tillfällen eftersom det var totalt ca 64 deltagare. De första två träffarna
var den 14 januari klockan 10:00 -12:00 och 13:00 -15:00 med bara
arabisktalande elever. Den 15 januari var det inte mer än 11 olika språk
representerande. Några dök visserligen inte upp och det gäller både tolkar
och elever. Informationen flöt fint även när det var många olika språk.
Eleverna följde med och hade ibland frågor.
Alla deltagare fick sedan (vid behov med hjälp av tolk) fylla i en utvärdering.
Genomgående är de nöjda med träffen.
De enda problem som uppstod var när informationen nummer 2 slutade
precis på utsatt tid och det inte fanns tid till att fylla i utvärderingen och
några av eleverna var tvungna att gå. I framtiden får vi planera bättre.
Framgångstips för er som vill prova detta upplägg:
Det är viktigt att ha en tidsplan och att fördela arbetsuppgifterna inom
arbetsgruppen.
Möjligheten att nå kvalitet och syftet med projektet beror mycket på om
eleverna är förberedda innan gruppträffen och har möjlighet bearbeta den
efter.

bifogas denna beskrivning.
1. utvärderingen

Studie och yrkesinformation

Intro, SO, SFI+
14, 15 Januari 2019

Utvärdering – Vad är rätt?
kryssa och skriv

Jag vet mer om utbildning i Sverige nu.
o Ja
o Nej

Vad var nytt?__________________________
Varför? ______________________________

Jag vet mer om arbete i Sverige nu.
o Ja
o Nej

Vad var nytt?__________________________
Varför? ______________________________

Vad vill du veta mer om?
___________________________________________________
___________________________________________________
____________________________
Vad var bra på informationen?
___________________________________________________
___________________________________________________
____________________________
Vad var inte bra på informationen?
___________________________________________________
___________________________________________________
____________________________

Lycka till med er skolas
utveckling av studie- och
yrkesvägledning
i undervisningen!
—
Mer information på www.mdh.se/mkl

