Förkunskap om företaget:
Innan ni kontaktar företaget är det bra att ha förkunskaper om
företaget. Ta därför reda på följande information:

● Vad arbetar företaget eller arbetsplatsen med?
● Hur framställer sig företaget eller arbetsplatsen på hemsida
och sociala medier? Vilken information hittar ni online?
● Vad är Covid-19?

Frågor som företaget besvarat: Ni kommer att få svar från företaget på dessa
frågor i början av veckan, lägg till svaren i er redovisning.

Hur ser verksamheten ut?
● Vilka yrken finns på arbetsplatsen?
● Vilka arbetsuppgifter jobbar de med?
● Vilka utbildningar är vanliga för de som
jobbar där?
● Hur många jobbar på arbetsplatsen?

● Finns särskilda arbetskläder eller
normer gällande kläder på
arbetsplatsen?

Hur har Covid-19 påverkat ert företag?
● Har arbetsplatsens arbetssätt förändrats?
● Har de inlett samarbeten med andra
aktörer?
● Hur har deras ekonomi påverkats?
● Hur arbetar de med riktlinjer från
folkhälsomyndigheten?
● Hur många jobbar på arbetsplatsen i
dagsläget? Om det blivit en förändring,
hur kommer det sig?
● Vilken personal har blivit prioriterad?

Egna frågor - skriv tre egna frågor att ställa till företaget
1.
2.
3.

Egna reflektioner
Dessa frågor ska ni tillsammans fundera över efter besöket på företaget. Dokumentera
era reflektioner och lägg till i redovisningen. Ta gärna hjälp av representant från
företaget innan ni besvarar frågorna, men reflektionerna gällande frågorna ska vara era
egna.

Vilken bild fick ni av yrket och arbetsplatsen?
Finns det föreställningar och stereotyper kring yrket?
Hur ser miljön/miljöerna ut på arbetsplatsen?
Fanns personer av olika kön, etnicitet och ålder representerade på
arbetsplatsen? Om nej: varför tror ni det är så?
Hur ser arbetsplatsen på framtiden?
●
●
●
●

● Kommer de förändringar som gjorts under rådande omständigheter
fortsätta även när situationen lagt sig?

Checklista för källkritik
Uppgift: Pedagog går igenom vad källkritik är och hur man granskar och söker information speciellt via webb. Eleverna får
tillgång till checklistan och ska ha den under arbetet under praoveckan.
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/guide-for-kallkritik-for-larare

Vem har gjort källan (webbplats, bok, tidning m.m.)?
Är det en myndighet? Är det en organisation?
Är det ett företag? Är det en privatperson?
Är det någon som kan ämnet?
Är det någon du litar på?
Varför är källan gjord?
För att informera om något? För att luras?
För att sprida en åsikt?
För att sälja något? För att underhålla?

Checklista för källkritik
Hur ser källan ut?
Har den kontaktinformation?
Har den fungerande länkar (webbplatsen)?
Har den trovärdiga källhänvisningar?
Har den senast granskad-datum (webbplatsen)?
Kan du få information från andra ställen?
Har du jämfört med vad du redan vet?
Har du jämfört med andra källor?

