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Förord 
Kursen Arbetsliv i Sverige- arbetslivskunskap för nyanlända är utvecklad i ESF projektet Värmland 

Tillsammans som en arbetsmetod och ett arbetssätt främst för elever på sfi men kursen passar också 

för andra grupper som vill lära sig mer om hur arbetslivet i Sverige fungerar. Kursen har tolv teman 

där man går igenom allt från hårda och mjuka kompetenser, hur man skriver CV, jämställdhet på 

arbetsplatsen till fackrörelsen och allt däremellan. Under kursens gång ska man ta reda på 

information tillsammans i par eller i små grupper och man gör olika övningar och får olika uppdrag 

som man som grupp eller individuellt ska lösa. Tanken är att man ska få träna svenska samtidigt som 

man lär sig om hur arbetslivet i Sverige fungerar och att läraren eller kursledaren finns med och 

stöttar i lärandet. Den absolut viktigaste aspekten i kursen är dock att ha kul medan man lär sig. 

Lustfyllt lärande är A och O i alla lärandeprocesser.  

Alla övningar i kursen är kopplade till läroplanen för kommunal vuxenutbildning i svenska för 

invandrare. 

 Skapare av kursen och lärarhandledningen är Anna-Maria Nykvist, lärare i svenska som andraspråk 

och pedagog i ESF projektet Värmland Tillsammans, Karlstad Kommun. 

 

Här kan du läsa mer om projektet Värmland Tillsammans 

I projektet Värmland Tillsammans ska kommunerna inom ramen för projektet och i samverkan med 

bland andra Arbetsförmedlingen, Regionen och civilsamhället utveckla insatser, metoder och 

aktiviteter för målgruppen som är utlandsfödda kvinnor och män i ålderns 15–64 år som står särskilt 

långt ifrån arbetsmarknaden och inte är redo eller inte klarar av de insatser som redan finns 

tillgängliga i kommunerna. Projektet syftar till att förhindra långvarigt utanförskap och att 

målgruppen ska komma närmare arbetsmarknaden eller studier. Genom ökad samordning hoppas 

projektet kunna bidra till att klargöra deltagarnas hälsa, arbetsförmåga, språkstöd, sociala insatser, 

arbetslivsinriktad rehabilitering och yrkesförberedande insatser utifrån varje individs behov. 

Projektet har genomförts i tio värmländska kommuner. Till projektet har också tre pedagoger varit 

knutna. Pedagogernas roll i projektet har varit att fungera som handledare i frågor som rör 

undervisning i svenska som andraspråk. Deras roll har också varit att prova olika pedagogiska 

metoder och arbetssätt som passar målgruppen. Tanken har varit att de metoder som utvecklas i 

projektet ska kunna implementeras på sfi. Något man uppmärksammat i projektet är att det finns ett 

behov av mer kunskap om hur arbetsmarknaden och arbetslivet i Sverige fungerar. Därav föddes 

tanken till att bygga upp en kurs där elever på sfi kan lära sig om hur arbetslivet fungerar samtidigt 

som man får träna svenska. 

Materialet till kursen Arbetsliv i Sverige är främst uttaget för utlandsfödda kvinnor och män men kan 

anpassas också för andra grupper. Anpassa materialet för den grupp du undervisar och utgå ifrån vad 

eleverna själva vill lära sig och deras behov på en språklig nivå som passar just din grupp. Kursen 

Arbetsliv i Sverige fokuserar främst på muntlig framställan men berör alla punkter i den kommunala 

kursplanen för svenska för invandrare genom att träna på att prata svenska i grupp, lyssna och ta in 

information, läsa och förstå olika typer av texter och informationskällor, hantera digitala verktyg, 

utveckla sitt skrivande, träna på att berätta, återberätta, argumentera, reflektera, analysera, 

sammanfatta och dra slutsatser av den information man inhämtat. När man får tillfälle att använda 

det svenska språket i tal tillsammans med andra tränar man samtidigt uttal och blir medveten om sin 

egen lärandeprocess och får insikter i hur man på olika sätt kan lära sig språk. 
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Kursplan för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare 
Genom undervisningen i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare ska eleven ges 

förutsättningar att utveckla 

- sin förmåga att läsa och skriva svenska, 

- sin förmåga att tala, samtala, läsa, lyssna och förstå svenska i olika sammanhang, 

- sin förmåga att anpassa språket till olika mottagare och situationer, 

- ett gott uttal, 

- insikter i hur man lär sig språk, 

- inlärnings- och kommunikationsstrategier för sin fortsatta språkutveckling, 

- sin förmåga att använda digital teknik och relevanta verktyg för lärande och 
kommunikation, samt 

- sin förmåga att förhålla sig till information från olika källor. 

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare karaktäriseras av att eleven utvecklar 
en kommunikativ språkförmåga. Detta innebär att eleven kan kommunicera, såväl 

muntligt som skriftligt, utifrån sina behov. Den kommunikativa språkförmågan innefattar 

olika kompetenser som samverkar och kompletterar varandra. En kommunikativ 
språkförmåga förutsätter därför både tillgång till ett språkligt system och kunskaper om 
hur detta system används. 

Undervisningen ska ge eleven möjligheter att utveckla kunskaper och färdigheter av olika 

slag för att kunna göra relevanta språkliga val i förhållande till den aktuella 

kommunikativa situationen. Kunskap om det språkliga systemet innefattar ord, fraser, 

uttal och grammatiska strukturer, medan kunskap om språkanvändningen handlar om hur 
man bygger upp en text och gör funktionella språkliga val och anpassningar i förhållande 

till mottagare och syfte. 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 bidra till att eleven utvecklar en 
medvetenhet om hur språkinlärning går till och en insikt i det egna lärandet. 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. 

Undervisningen ska även bidra till att eleven utvecklar sin kompetens att använda digital 
teknik, relevanta verktyg och medier för information, kommunikation och lärande. 

(www.skolverket.se). 

http://www.skolverket.se/
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Struktur och innehåll 

Tema 1 – Introduktion, sid 6–11 

Tema 2-kompetenser, sid 11–13 

Tema 3- studie och yrkesvägledare, sid 14–15 

Tema 4-anställningsformer, sid 15–17 

Tema 5-hitta jobb, sid 17–18 

Tema 6-CV och personligt brev, sid 18–20 

Tema 7-anställningsintervju, sid 20–23 

Tema 8-rättigheter och skyldigheter, sid 23–25 

Tema 9-studiebesök, sid 26–27 

Tema 10 – repetition, sid 27 

Tema 11 - #Work, sid 28 

Tema 12 - sammanfattning och utvärdering, sid 28  

 

• Elevmaterialet finns i en egen del längst bak i lärarhandledningen sid 31–74 

Webbplatser: 

I kursen används mycket digitalt material och eleverna ombeds besöka olika hemsidor för att 

inhämta information och fakta. Här kommer en lista på de hemsidor och webbplatser som 

genomgående används i kursen Arbetsliv i Sverige. 

www.framtid.se 

www.scb.se 

www.urplay.se 

www.arbetsformedlingen.se 

www.linkedin.com 

www.Youtube.com 

www.old.gavle.se 

www.johanbavman.se/swedish-dads/ 

www.connextforinclusion.se 

 

http://www.framtid.se/
http://www.scb.se/
http://www.urplay.se/
http://www.arbetsformedlingen.se/
http://www.linkedin.com/
http://www.youtube.com/
http://www.old.gavle.se/
http://www.johanbavman.se/swedish-dads/
http://www.connextforinclusion.se/
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Utarbetning av kursmaterialet 
Kursmaterialet har testats i olika grupper på sfi och med deltagare i projektet Värmland Tillsammans. 

Materialet är också testat på olika språknivåer. Utvärderingen av utarbetningen av kursen har visat 

att kursen kräver att man har viss språkkunskap i svenska men att kursen kan anpassas till elever som 

inte kommit så långt i det svenska språket. Man kan med fördel använda sig av språkstöd i kursen 

både i grupper som inte kommit så långt i svenskan men också i grupper med elever som kommit 

längre i sina svenskkunskaper. 

  

Hoppas du ska ha nytta av kursen arbetsliv i Sverige och samtidigt ha 

kul!  
 

/ Anna-Maria Nykvist 
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Arbetsliv i Sverige - arbetslivskunskap för nyanlända

 

Tema 1-introduktion  
Inled med att presentera kursens olika teman och övningar för att skapa en nyfikenhet hos eleverna 

men även för att ge en hint om vad som kommer att arbetas med under kursen Arbetsliv i Sverige. 

Syftet med kursen Arbetsliv i Sverige är att förstå hur arbetslivet i Sverige fungerar och få kunskap 

om vilka rättigheter och skyldigheter man har som anställd och som arbetsgivare. 

 

                                                                     

 

 

 

Syftet med övningarna i tema 1 är att resonera kring vad man tänker på när det kommer till arbetsliv 

i Sverige. Vilka funderingar har man, vilka frågor dyker upp, vad vill man veta och vad kan man redan. 

Här är det bra att som lärare lyssna in vad eleverna önskar få för information och vilka kunskaper om 

ämnet de redan har. 

Här tränar man:  

-analysförmåga:  att växla mellan olika perspektiv, jämföra likheter och skillnader, samt för- och 

nackdelar, beskriva orsaker och konsekvenser.  

 -kommunikativ förmåga: samtala, motivera, uttrycka egna åsikter och tankar, argumentera och möta 

argument. 
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-  begreppslig förmåga: kunna förstå innebörden av begreppen och kunna relatera begreppen till 

varandra.  

Du behöver: 

• Material till introduktionen som finns att hämta i elevmaterialet. 

 

Övning 1:1-Vem är jag? 

  
 

I den här övningen får eleverna möjlighet att uttrycka och förklara vilka de är samt träna på att lyssna 

på varandra och lära känna varandra bättre. Detta är viktigt eftersom de kommer att jobba i par och i 

mindre grupper tillsammans under kursens gång. Övningen är till för att alla elever ska känna sig 

sedda och hörda och representerade utifrån de individer de är.                      

Du behöver: olika bilder som kan associeras till och reflekteras kring. Ta bilder som du tycker kan 

passa den grupp du undervisar. Deltagarna ska kunna välja minst en bild var.  

Du som lärare modellerar övningen genom att välja en av bilderna. Berätta om hur bilden passar ihop 

med dig själv. Motivera på vilket sätt bilden tilltalar dig.  Exempelvis hur bilden reflekterar din 

karaktär och personlighet.  Förklara också vikten av att aktivt lyssna på varandra och låta varandra 

tala till punkt.  

Eleverna redovisar för hela gruppen eller om man hellre vill i mindre grupper, genom att hålla upp sin 

bild och motivera varför hen valde just den bilden. Läraren stöttar eleverna genom att till exempel 

ställa följdfrågor för att utveckla elevens presentation. 

 

 
 



7 
 

Övning 1:2 – Vad tänker du på?  

  
 

 

 

Övningen genomförs i grupper om tre till fyra elever. Varje grupp får ett kuvert och tio post-it lappar 

eller mindre lappar. Alla i gruppen får brainstorma kring vad de tänker på när det kommer till 

arbetsliv i Sverige. De ska sedan skriva ner dessa tankar, ord, begrepp och frågor (det kan och får vara 

precis vad som helst), på lapparna och lägga dessa i ett kuvert. Här är det bra om läraren är med och 

stöttar och hjälper till att skriva om det skulle behövas.  

Läraren samlar sedan in alla kuvert och går igenom på tavlan det grupperna har skrivit ner på 

lapparna och gör en mindmap. Diskutera tillsammans i helgrupp. 

• Du behöver – post- it lappar eller mindre lappar och tomma kuvert 

Övning 1: 3-jämföra 
I den här övningen får eleverna resonera kring, sätta ord på och jämföra samt träna på att 

återberätta. 

Övningen genomförs i grupper om tre till fyra elever. De får i uppgift att diskutera hur arbetslivet ser 

ut i deras respektive hemländer. Om man har homogena språkgrupper så kan man med fördel 

genomföra övningen på hemspråket eller starkaste skolspråket för att sedan återberätta på svenska i 

helgrupp. 

Gruppen får sedan återberätta i helgrupp vad de diskuterat. Läraren fördelar ordet. Här är det viktigt 

att man låter de som vill prata. Alltså inget tvång att prata i helgrupp om man känner sig osäker. 

Exempel på ämnen man kan diskutera kring: utbildning, rättigheter, pension, semester, 

fackföreningar eller annat. Låt diskussionen flöda fritt och otvunget. Lärarens roll är här att stötta 

elever i sin muntliga framställning.  

Övning 1: 4 – drömyrke 
Här ska eleverna resonera kring, sätta ord på, jämföra, träna på att återberätta samt bekanta sig 

med den webbsida som kommer att användas under kursens gång. 

Läraren förklarar begreppet dröm och fantasi. Dessa begrepp kan vara abstrakta och svåra att förstå 

så här kan man behöva ägna lite tid och komma med olika exempel på vad det kan vara och betyda. 
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 Läraren kan med fördel använda sig själv som exempel här genom att berätta om sitt drömyrke och 

vad hens drömyrke var när hen var ett barn. 

Övningen genomförs i grupper om tre till fyra elever. Läraren visar hur och var man hittar sidan 

www.framtid.se på nätet och visa vilken information som man kan hitta där. På websidan kan man 

hitta information om olika yrken och branscher samt få information om vilken utbildning som krävs, 

löner, villkor, och hur arbetsmarknaden ser ut för olika yrkesgrupper. Visa gärna hur man hittar 

websidan på smartboard för hela gruppen. 

Eleverna ska sedan berätta för varandra i mindre grupper om vilket deras drömjobb är nu och vilket 

deras drömjobb var när de var barn. Här kan man med fördel använda sig av modersmålet eller 

starkaste skolspråket som en resurs till lärandet för att sedan återberätta i helgrupp på svenska.  

 

Be sedan eleverna att ta reda på fakta om sitt drömjobb från den information de hittar på webbsidan 

www.framtid.se. De kan ta reda på vad arbetsuppgifterna är, vilken typ av utbildning som krävs, vad 

man tjänar och om det är lätt eller svårt att få jobb inom det yrket just nu. Här kan man välja om 

eleverna ska arbeta i grupp eller arbeta enskilt.  

Syftet är att eleverna ska få bekanta sig med de digitala verktyg som kommer att användas under 

kursens gång och bekanta sig med och kunna hitta information på webbplatsen www.framtid.se 

Du behöver:  

• En läsplatta eller dator till varje grupp. 

 

 

 

Övning 1:5-yrkesgrupper på en arbetsplats 
Här ska eleverna få en överblick över hur många olika yrkesgrupper det kan finnas på en och samma 

arbetsplats så som exempelvis sjukhus, skola eller en vårdcentral. Syftet är också att eleverna ska bli 

bekanta med att använda digitala verktyg och söka information på nätet. 

Övningen genomförs i grupper om tre till fyra personer. Låt eleverna använda en Ipad, läsplatta eller 

mobil, dator för att hitta olika yrkesgrupper till exempel på www.framtid.se . På ett sjukhus arbetar 

många olika yrkesgrupper så som exempelvis sjuksköterskor, vaktmästare, läkare osv. 

Eleverna får skriva ner de yrkesgrupper de kommer på och redovisa det i storgrupp. 

Du behöver: 

• En läsplatta eller dator, telefon 

• Papper och penna 

 

Övning 1: 6-ordkunskap  
 Eleverna får här arbeta i grupp, par eller enskilt och med stöttning av läraren använda digitala 

verktyg så som tex Lexin för att ta de reda på vad orden på ordlistan betyder. Man kan med fördel 

använda sig av modersmålet som resurs för eleverna. Detta för att de ska kunna hjälpa varandra att 

http://www.framtid.se/
http://www.framtid.se/
http://www.framtid.se/
http://www.framtid.se/
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förklara och för att få en djupare förståelse för orden och begreppen som de arbetar med. Att ha en 

skrivbok där man samlar allt kan vara till stor hjälp för många elever.  

Du behöver: 

• Ordlista - finns att hitta i elevmaterialet  

• läsplattor eller dator   

• översättningsprogram, Lexin eller motsvarande  

•  skrivbok 

 

Övning 1:7-ordkort 
Här ska eleverna befästa kunskaper och repetera ord som de tränat på samt att träna på att berätta 

på svenska. 

Övningen genomförs i grupper om tre till fyra elever. Läraren delar ut ordkorten och eleverna turas 

om att dra ett kort och försöker förklara vad orden eller begreppen betyder. Man kan med fördel 

använda sig av modersmålet som resurs i lärandet för att sedan låta eleverna återberätta på svenska.  

Du behöver: 

• ordkort- finns i elevmaterialet – plasta gärna in ordkorten  

Övning 1:8-Varför ska man jobba egentligen?  

Maslows behovs pyramid  

 

Här ska eleverna använda och fördjupa sina kunskaper om varför man ska jobba och få kunskap om 

vilka fysiska och psykiska fördelar det finns med att ha ett jobb. Här får eleverna också träna på att 

utläsa statistik i olika former.  

 

Övningen kan genomföras i helgrupp eller mindre grupper. Läraren går igenom Maslows 

behovspyramids alla delar och visar på tavlan samt ger exempel för att konkretisera så mycket som 

möjligt. Diskutera sedan tillsammans i helgrupp eller i mindre grupper, fördelarna och nackdelarna 

med att jobba. Låt eleverna diskutera kring vad som skulle kunna vara hinder eller utgöra svårigheter 

med att hitta jobb, utföra ett jobb eller ta ett jobb. Här kan det finnas många olika personliga 

anledningar och åsikter. Låt också eleverna diskutera, resonera och reflektera kring vad en 

sjukskrivning betyder och hur människor kan påverkas av att inte ha en daglig rutin, social samvaro 
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eller känna sig delaktiga i samhället. Be sedan eleverna ta reda på hur det ser ut i er kommun genom 

att titta på statistik över hur många som är långtidssjukskrivna och i vilka yrken eller branscher det 

finns flest sjukskrivna. Information och statistik hittar man på kommunens hemsida eller på 

www.scb.se. Eleverna ska tillsammans titta på statistik över sjuktal i landet och jämföra med hur det 

ser ut i kommunen. 

Be eleverna diskutera, resonera och reflektera kring varför vissa yrkesgrupper är mer sjukskrivna än 

andra. Brainstorma och låt diskussionen föra er fram. Läraren styr diskussionen, stöttar, 

sammanfattar och fördelar ordet. Titta gärna också på information om hur sjukförsäkring och A- 

kassa fungerar vilket man hittar information om på www.forsakringskassan.se 

Det är bra att visa eleverna hur man hittar sidan, vilken information som finns där och går igenom 

vad som menas men vård av barn, VAB och hur man anmäler vård av barn, VAB och föräldraledighet 

hos Försäkringskassan.  

 

Tema 2 – kompetenser  
 

 

Hårda och mjuka kompetenser  
Syftet med övningarna i tema 2 är att eleverna ska få kunskap om de kompetenser som krävs för 

olika yrken. Syftet är också att skapa förståelse för hur så kallade hårda kompetenser och mjuka 

kompetenser hänger ihop. Ett viktigt syfte här är att synliggöra att alla har kompetenser som är 

önskvärda på arbetsmarknaden och i yrkeslivet.  

Här tränar man både muntlig interaktion och muntlig presentation genom att samtala, diskutera, 

motivera, uttrycka sin egen åsikt och ståndpunkt, argumentera och bemöta argument, resonera.  

Här tränar man också: 

- begreppslig förmåga: kunna förstå innebörden av begreppen och orden samt att kunna relatera 

begreppen till varandra. 

 

 
 

 

 
 

http://www.scb.se/
http://www.forsakringskassan.se/
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Övningar 2:1-hårda och mjuka kompetenser  
 

                               B 

                                     

Övningarna genomförs i mindre grupper om tre till fyra elever och på tre olika stationer (platser i 

rummet) 

 Här tar läraren fram korten med hårda och mjuka kompetenser (plasta gärna in dessa om det går så 

kan de användas fler gånger) som finns att hitta i elevmaterialet för övning 2:1 och lägger dem på 

bordet framför eleverna. Be sedan eleverna ta reda på vad som menas med de olika kompetenserna. 

Vad betyder det till exempel att vara social? Om eleverna kan skriva kan de skriva ner betydelsen och 

översättningarna för att spara men det viktigaste här är att eleverna får träna att prata svenska 

genom att diskutera med varandra. Man kan med fördel använda sig av modersmålen, starkaste 

skolspråket som resurs och stöd i lärandet. Gå igenom tillsammans i helgrupp vad som menas med så 

kallade mjuka och hårda kompetenser. 

På station 1- materialet till stationsövningen läggs ut på bordet framför eleverna som sedan ombeds 

hitta kompetenser som passar dem. Alla elever gör så i tur och ordning. Alla elever ska hitta cirka fem 

mjuka kompetenser och så många hårda kompetenser de kan. Om man hittar fler är det så klart 

positivt. Eleverna ska sedan diskutera tillsammans varför man valde just de kompetenserna. Om 

eleverna upplever övningen som svår kan man be dem berätta vad andra exempelvis en vän, skulle 

säga att de har för kompetenser och hur de är som personer. 

Eleverna ska redovisa hur de tänkt för läraren antingen genom att berätta eller spela in en 

sammanfattning med hjälp av läsplattan eller en telefon som visas för läraren eller skickas till läraren. 

På station 2-Läraren lägger ut materialet till stationsövningen på bordet framför eleverna. Eleverna 

diskuterar tillsammans vilka kompetenser de tycker att man behöver ha för respektive yrke samt 

löser uppgifterna som finns i materialet olika yrken/kompetenser med hjälp av webbplatsen  

www.framtid.se  

Eleverna ska redovisa hur de tänker för läraren antingen genom att berätta eller genom att spela in 

en sammanfattning med hjälp av läsplattan eller en telefon som visas för läraren eller skickas till 

läraren. 

På station 3-lägger läraren fram materialet till stationsövningen framför eleverna på bordet. Eleverna 

ska matcha olika yrken med passande kompetenser och diskutera kring hur de tänker kring detta. 

Eleverna ska redovisa hur de tänker för läraren genom att spela in en sammanfattning med hjälp av 

läsplattan eller en mobiltelefon. Visa upp för läraren alternativt skicka in till läraren. 

http://www.framtid.se/
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Du behöver: 

• En lokal med möjlighet att koppla upp dator på en större skärm 

• En rymlig lokal som möjliggör olika typer av grupparbeten utan att störa varandra 

• Material till övningarna för de olika stationerna- finns i elevmaterialet   

• Läsplattor eller datorer  

 
                         Placera gärna eleverna i språkgrupper om det är möjligt 
 

 

 

Att tänka på…. Det är bra att låta eleverna bekanta sig med läsplattorna och hur de fungerar, hur 

man filmar och skickar filmer till läraren. Det är ett moment som återkommer under kursens gång. 

Kunskaper och erfarenhet om hur man använder digitala verktyg kan variera stort beroende på 

exempelvis ålder och tidigare skolgång. Här är det viktigt med en grundlig genomgång och att låta 

eleverna testa praktiskt ett par gånger. Det är också viktigt att vara tydlig med vilka regler som 

gäller när man filmar varandra i klassrummet. Reglerna är att man alltid frågar om det är ok att 

filma och att man raderar filmerna när övningen är klar. Man respekterar varandra. 
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Tema 3-utbildning i Sverige  

                                     

Syftet med övningarna i tema 3 är att eleverna ska få kunskap om hur skolsystemet i Sverige är 

uppbyggt och vilka olika vägar man kan gå för att hitta och få jobb. 

 Här tränar man: 

- kommunikativ förmåga: samtala, diskutera, motivera, uttrycka sin egen åsikt och ståndpunkt, 

argumentera och bemöta argument, resonera. 

- begreppslig förmåga: kunna förstå innebörden av begreppen och orden samt att kunna relatera 

begreppen till varandra. 

 

Övning 3:1 – skolan i Sverige 
Övningen genomförs i grupper om tre till fyra elever. Eleverna får berätta för varandra om sin 

skolgång (om de vill) och om hur skolan ser ut och hur skolsystemet fungerar i deras hemland. Man 

kan berätta för varandra på sitt modersmål om man vill arbeta med språkgrupper. När eleverna 

berättat klart kan de om de vill, berätta på svenska för hela gruppen. När eleverna berättat ska de ta 

reda på hur skolsystemet fungerar i Sverige. Eleverna ska arbeta i par och försöka hitta information 

tillsammans. Läraren stöttar och guidar eleverna till rätt information. 

Ett exempel på en sida man kan titta på är www.urplay.se-  där finns korta filmer om skolsystemet i 

Sverige på lätt svenska. Men det finns också andra sidor på nätet som man kan använda sig av här. 

Övning 3:2-studie och yrkesvägledare 
I den här övningen får eleverna en förståelse för vad en studie och yrkesvägledare är och vad de kan 

hjälpa till med. 

Övningen genomförs i grupper om tre till fyra elever. Läraren delar ut läsplattor och materialet till 

övningen till varje grupp. Eleverna ska tillsammans ta reda på svar på frågorna till övningen. 

 Några av frågorna kan man ta reda på genom att söka på nätet. Andra frågor måste man gå till en 

studie och yrkesvägledare för att få svar på. Eleverna ska filma när studie och yrkesvägledaren 

berättar och ta med sig svaren tillbaka till klassrummet där de ska redovisas i helgrupp genom att 

tillsammans titta på materialet de filmat.  

Tänk på att inte skicka alla grupper samtidigt till studie och yrkesvägledaren. 

 Du behöver: 

http://www.urplay.se-/
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• En läsplatta 

• En studie och yrkesvägledare som vill ställa upp på att intervjuas 

• Materialet till övningen som finns i elevmaterialet  

 

Tema 4-anställningsformer 
Syftet med övningarna i tema 4 är att ta reda på vilka olika anställningsformer som finns och vad de 

innebär. 

Här tränar man: 

- kommunikativ förmåga: samtala, diskutera, motivera, uttrycka sin egen åsikt och ståndpunkt, 

argumentera, bemöta argument och resonera. 

-begreppslig förmåga: kunna förstå innebörden av begreppen och orden samt att kunna relatera 

begreppen till varandra.  

 

Här tränar man också:  

-analysförmåga genom att föreslå lösningar, växla mellan olika perspektiv, jämföra för- och 

nackdelar. 

- metakognitiv förmåga genom att tolka, värdera, ha omdöme om och reflektera kring 

 

 

 

 

     

Övning 4:1 – intervjua folk på stan om anställningsformer 
 

Övningen genomförs i grupper om tre till fyra elever. Läraren går igenom övningens syfte och 

genomförande samt delar ut ett kuvert med olika anställningsformer samt en läsplatta till varje 

grupp. Syftet med övningen är att eleverna själva ska ta reda på så mycket information som de kan 

därför går läraren igenom vad de olika anställningsformerna betyder och innebär först efter 

övningen.  

Eleverna tar med kuvertet och läsplattan och går ut på stan för att hitta människor att intervjua. 
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De ska hitta fem personer som vill berätta om vilken typ av anställningsform de har och om vad den 

anställningsformen innebär. Eleverna ska be intervjupersonerna att hålla upp de lappar i kuvertet 

som motsvarar dennes anställningsform. Eleverna ska filma svaren de får. Alternativt ta kort eller 

endast spela in ljud. 

Eleverna får en timme på sig att genomföra uppgiften. Sedan samlas man i klassrummet igen och går 

igenom filmerna som de gjort eller lyssnar på ljudupptagningarna. Eleverna kan få titta på varandras 

filmer, lyssna på varandras ljudupptagningar och läraren går sedan igenom alla anställningsformerna 

och vad de innebär, gemensamt i storgrupp. 

Du behöver: 

•  materialet till övningen som finns att hitta i elevmaterialet  

• kuvert 

• En Ipad, läsplatta eller en mobiltelefon per grupp 

• En informationslapp som eleverna kan ta med ut och visa de som intervjuas om vad 

övningen innebär 

 

Att tänka på: innan man skickar ut eleverna är det viktigt att påminna om att man måste fråga 

innan man filmar eller tar kort och att man måste respektera ett nej. Det är också viktigt att träna 

praktiskt på hur man ska fråga de man ska intervjua några gånger i klassrummet innan man beger 

sig ut. Annat som är viktigt att tänka på är också att det kan vara bra att eleverna har lärarens 

nummer så att de kan kontakta denne om det skulle uppstå problem när de genomför uppgiften. 

Övning 4:2 – matcha anställningsform med person 
Övningen genomförs i grupper om tre till fyra elever. Läraren delar ut material till övningen till varje 

grupp. Eleverna ska sedan matcha personbeskrivningarna med rätt anställningsform. När de är klara 

ska de visa läraren. Sammanfatta sedan i helgrupp. 

Du behöver:  

• materialet till övningen som finns i elevmaterialet. 

 

 

Övning 4:3-egenföretagare  
 

 

Här ska man tillsammans ta reda på vad man kan behöva tänka på innan man startar ett företag och 

vad som påverkar att företaget ska gå med vinst. Här kommer ord in som hållbarhet, konsumenter, 

varor och tjänster, skatt, lönsamhet etcetera 
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Läraren modellerar övningen genom att läsa upp frågeställningarna som eleverna ska diskutera och 

reflektera kring och går igenom ord som kan vara nya för eleverna.  

Övningen rekommenderas att genomföras i grupper om tre till fyra elever. Efter genomgången av 

uppgiften delar läraren ut frågorna till övningen. Eleverna diskuterar sedan frågeställningarna genom 

att i grupp starta ett eget ”fiktivt företag”. En i gruppen kan skriva ner det de kommer fram till. Om 

eleverna tycker att det är svårt att skriva kan läraren hjälpa till att skriva ner det eleverna berättar 

alternativt låta eleverna spela in det de pratar om. När övningen är genomförd berättar man 

gruppvis för övriga klasskamrater om sitt företag. 

Att tänka på: Det kan vara bra att ägna lite tid innan övningen till att förklara vad fantasi är. Det 

kan för många vara ett abstrakt och obekant begrepp.  

Du behöver: 

• Materialet till övningen som finns i elevmaterialet 

Tema 5-hitta jobb  
Syftet med övningarna i tema 5 är att få kunskap om var man kan hitta jobb och hur man kan 

använda sitt nätverk och sociala kontakter för att hitta arbete.  

 Här tränar man: 

- analysförmåga genom att föreslå lösningar och växla mellan olika perspektiv 

 -kommunikativ förmåga genom att samtala, diskutera, motivera, uttrycka egna åsikter och resonera. 

-begreppslig förmåga genom att kunna förstå innebörden av begreppen och kunna relatera 

begreppen till varandra 

- digital kompetens genom att kunna navigera på olika hemsidor och hantera en mailadress 

Övning 5:1 - Var hittar man jobben? 
Läraren börjar lektionen med att gå igenom olika platser där man kan hitta jobb. Genomgången görs 

tillsammans i helgrupp. Gå gärna in på arbetsförmedlingens hemsida och titta på hur en jobbannons 

kan se ut. Gå sedan igenom vad ett bemanningsföretag är och finns möjlighet så är ett studiebesök 

på ett sådant en god idé. Gå också in på Linkedin och titta på hur man kan skapa en profil där.  

                    

   Att tänka på: 

• Kolla att alla har en email adress. Utgå inte från att alla har en och vet hur man 

hanterar en email adress. Om det finns någon eller några som inte har en email adress 

kan det vara en god idé att börja med att hjälpa eleverna att skapa en och visa dem hur 

man använder den. 

• Det här är ett moment som kan ta mycket tid. Att ha en email adress är en 

förutsättning för att kunna söka jobb så det är ett viktigt moment och värt att lägga tid 

på. 
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Övning 5:2-få tips och råd 
Övningen genomförs i grupper om tre till fyra personer. Gruppen tar med sig en läsplatta ut på stan 

eller till en arbetsplats samt en informationslapp för att visa dem de intervjuar om uppgiften. En 

informationslapp är bra att ha ifall eleverna känner sig osäkra på hur de muntligt ska förklara vad 

syftet med övningen är för dem de ska intervjua.  

Eleverna frågar fyra olika personer om deras erfarenheter av att söka jobb och om de kan ge tips att 

tänka på när man söker jobb. Eleverna filmar intervjuerna och tipsen som de tar med till klassrummet 

där de får titta på varandras filmer. Läraren sammanfattar övningen tillsammans med eleverna i 

helgrupp. 

Du behöver: materialet till övning 5:2 som finns att hitta i elevmaterialet. 

Att tänka på:  

• Här är det viktigt att poängtera för eleverna att det är viktigt att fråga om det går bra 

att filma de personer man intervjuar och att respektera ett nej. 

• Man kan så klart filma personen utan att filma ansikte. Viktigast är ju att man kan 

lyssna på vad personen berättar. 

• Alla filmer raderas från läsplattorna efter övningen  

 

 

Tema 6 - söka jobb  
Syftet med övningarna i tema 6 är att visa på hur ett cv och ett personligt brev ser ut och visa på vad 

som är skillnaden mellan dessa. Syftet är också att lyfta de kompetenser och erfarenheter som 

eleverna har och visa att alla har erfarenheter och kunskaper som är viktiga för framtida mål och 

sysselsättning. 

 

 Här får man träna: 

- kommunikativ förmåga genom att träna på olika begrepp men också reflektera över och applicera 

begrepp och tankar i olika scenarier och från olika perspektiv både i tal och skrift.  

Övning 6:1-cv och personligt brev  
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Läraren börjar lektionen med att tillsammans med gruppen titta på hur ett cv och hur ett personligt 

brev ser ut. Det finns mallar att hitta på exempelvis arbetsförmedlingens hemsida 

www.arbetsformedlingen.se men också på andra sidor på nätet.  

Övningen genomförs individuellt. Eleverna ombeds göra en personlig tidslinje med början då de 

föddes till nutid samt där man lämnar lite plats för framtid. Eleverna ska fylla i de händelser i livet 

som påverkat dem som personer. Det kan vara positiva såväl som negativa händelser. Eleverna ska 

sätta in dessa händelser på tidslinjen i kronologisk ordning och ungefärliga årtal. När de gjort det ska 

eleverna sätta ut några framtidsplaner och/eller framtidsdrömmar. Här kan man skriva precis vad 

man vill. Bara fantasin sätter stopp. När eleverna är klara med sin tidslinje ska de föra in årtal och 

händelserna i cv mallen.  Före övningen modellerar läraren genom att göra en egen tidslinje och visa 

hur man kan sätta in det man skrivit där i en cv mall. Övningen visar på ett enkelt sätt vilken 

information man ska föra in i ett cv samt hur formen på ett cv ser ut och är uppbyggt i jämförelse 

med ett personligt brev.  

Du behöver: 

• En tom cv mall som finns att hämta på nätet exempelvis på www.arbetsformedlingen.se  

 

 

Att tänka på: 

• Kan vara bra att berätta för eleverna att man inte behöver skriva ner alla händelser i 

livet utan några väl valda. Den personliga tidslinjen är personlig och tillhör bara eleven. 

Ingen annan än läraren ska titta på elevernas personliga tidslinje. Övningen är frivillig.  

• Bra att tänka på att det kan finnas elever som behöver hjälp att skriva ner händelserna 

på tidslinjen. Då kan eleven berätta för läraren och läraren skriver ner dem på pappret. 

 

Övning 6:2-personligt brev  
 

 

Här får eleverna information och kännedom om hur ett personligt brev är uppbyggt och till formen 

ser ut samt vilken information som ska finnas där i. Beroende på vilken språklig nivå eleverna 

befinner sig på kan övningen genomföras i grupper eller individuellt. 

Läraren börjar lektionen med att visa en mall för hur ett personligt brev kan se ut.  Läraren berättar 

och stolpar upp vad som ska finnas med i brevet. Här kan det vara viktigt att berätta att ett personligt 

http://www.arbetsformedlingen.se/
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brev ska skrivas i Word och att det finns rättstavningsprogram. Men också att visa hur dessa 

fungerar.  

Man kan naturligtvis också göra övningen muntligt och spela gärna in så att eleverna kan lyssna i 

efterhand. 

 

Om tid finnes: 

Om man har elever i gruppen som är svensksvaga så kan man använda sig av språkstöd i 

klassrummet där eleven kan berätta för denne om sig själv genom att språkstödet frågar och hen 

svarar och hjälper eleven att skriva ner svaren på papper eller i Word. Tillsammans med språkstödet 

kan eleven skriva ihop ett personligt brev. Alternativt använder man sig av stöd från varandra i 

gruppen. Det vill säga att man arbetar i språkgrupper och olika nivågrupper där man hjälper 

varandra. 

Har man en grupp elever som har goda svenskkunskaper och är vana att skriva i Word så kan man 

låta dem få skriva ett personligt brev.  

Viktigast här är att eleverna får kunskap om hur ett personligt brev ser ut, vilken information som ska 

finnas med och hur ett personligt brev skiljer sig från ett cv. Sedan kan man utveckla övningen om 

man vill och har tid. Det de gör här har de nytta av i nästa tema och kommande lektioner. 

Du behöver: 

• Materialet till övningen finns att hitta på nätet på www.arbetsformedlingen.se  

 

Tema 7-anställningsintervju 
Syftet med övningarna i tema 7 är att träna på hur en anställningsintervju går till. 

I övningarna i tema 7 tränar man: 

- kommunikativ förmåga genom att samtala, diskutera, motivera, uttrycka sin egen åsikt och 

ståndpunkt, argumentera och bemöta argument, resonera. 

 - begreppslig förmåga genom att kunna förstå innebörden av begreppen och orden samt att kunna 

relatera begreppen till varandra.  

 
 

 

http://www.arbetsformedlingen.se/
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Övning 7:1 - inför och under en intervju  
Övningen genomförs i grupper om tre till fyra elever. Läraren börjar med att be eleverna att 

tillsammans diskutera vilka frågor man kan tänkas få under en anställningsintervju. Eleverna får 

sammanfatta det de diskuterat för varandra. Läraren visar ett klipp från Youtube som visar hur en 

anställningsintervju kan se ut. Det finns också liknande filmer på arbetsförmedlingens hemsida. Be 

sedan eleverna att diskutera om de kom att tänka på någon annan fråga som dyker upp på en 

anställningsintervju efter att de sett videoklippet. Berätta och diskutera i helklass där läraren stöttar 

och fördelar ordet. Efter övningen skriver läraren ner vanliga intervjufrågor på tavlan så att alla 

elever kan se dem.  Ge exempel på hur man kan svara på frågorna, både skriftligt och muntligt. 

Övning 7:2-matcha frågor och svar 
Övningen ger en djupare förståelse för vilka frågor man kan få på en anställningsintervju och hur man 

kan svara. Här får eleverna också repetera föregående övning. 

 

Övningen genomförs i grupper om tre till fyra elever. Läraren delar ut de utklippta frågorna och 

svaren till varje grupp. En hög med frågor och en hög med svaren. Kom ihåg att blanda dem så att det 

inte blir för lätt att hitta och matcha. Eleverna ska nu i grupp matcha frågorna med de svar man 

tycker passar ihop. Läraren är med och stöttar och hjälper till att se mönster. Använd gärna 

hemspråket eller det starkaste skolspråket som resurs i klassrummet, till exempel genom att jobba i 

språkgrupper om det går. Det är inte svenskan vi tränar här utan begrepp och ordförståelse. Vilket så 

klart inte hindrar att eleverna sedan kan berätta på svenska vad man i gruppen kommit fram till och 

hur man har diskuterat och vad man har reflekterat över under övningen. 

Du behöver: 

•  Materialet som finns att hitta i elevmaterialet. 

 

Övning 7:3 Vad gick fel? 
I den här övningen får eleverna lära sig hur en anställningsintervju går till och vilka sociala koder man 

bör tänka på innan man går till en arbetsintervju. 

Övningen genomförs i grupper om tre till fyra personer. Läraren börjar med att visa klipp från 

Youtube från en fiktiv anställningsintervju där mycket går fel. Alternativt gör man en egen filmsnutt 

eller spelar upp en teaterscen i klassrummet med en kollega.  Här nere finns en länk till ett sådant 

filmklipp som man kan använda och titta på tillsammans. 

https://www.youtube.com/watch?v=5CNVPE8C_ZU  

När ni har tittat på videoklippet ska eleverna i mindre grupper diskutera vad de tycker gick fel i 

intervjun. Berätta sedan för varandra i helgrupp. Läraren är med och stöttar och fördelar ordet.  

 En variant av övningen kan vara att man ber eleverna spela upp en sketch på en anställningsintervju 

som går fel och diskutera efteråt på vilket sätt man bryter mot sociala koder och normer. 

Övning 7:4-intervjua varandra  
Övningen genomförs i par. Läraren delar ut stencilen med anställningsintervjufrågor till en i paret. 

Man får sedan turas om att vara arbetsgivare och arbetssökande. Läraren är med och stöttar och 

hjälper till att hitta orden och tipsar om hur man kan svara på frågorna. 

https://www.youtube.com/watch?v=5CNVPE8C_ZU
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Här kan man ha hjälp av det man skrev i övningen cv/ personligt brev. Det man skrev där kan man 

använda i sina svar i anställningsintervjun. Har man spelat in istället för att skriva så är det bra att ge 

eleverna tid att lyssna på inspelningarna innan övningen och låta dem använda inspelningarna som 

stöd vid intervjun. Låt eleverna göra övningen flera gånger för att repetera och befästa det de övat. 

Du behöver:  

• material till övningen som finns i elevmaterialet 

Övning 7:5 – tips från arbetsgivare 
Övningen genomförs i grupper om tre till fyra personer. Läraren hittar på ett fiktivt jobb till 

grupperna som eleverna ska söka hos en fiktiv arbetsgivare.  Eleverna går in till ”arbetsgivaren” som 

genomför en fiktiv anställningsintervju med gruppen. Om man har flera ”arbetsgivare” på plats kan 

man dela upp grupperna så att inte alla grupper går till samma person. När intervjun är genomförd 

ska gruppen be den fiktiva arbetsgivaren om tips man ska tänka på innan och under en 

anställningsintervju. Eleverna ska filma svaren de får för att sedan visa varandra i klassrummet. 

Läraren sammanfattar de tips man fått in tillsammans i helgrupp. Man kan exempelvis nämna att det 

är viktigt att tänka på klädsel och hur man sitter, hur man hälsar såväl som att försöka tänka ut innan 

en anställningsintervju vilka frågor man kan få och hur man ska svara. Efter övningen är avklarad 

tittar man på varandras filmer och diskuterar de tips man fått. Kom ihåg att radera filmerna när 

övningen är klar. 

Att tänka på: 

•  Det kan vara tidskrävande och kräva mycket förberedelse att hitta någon eller några 

utomstående som kan tänka sig ställa upp.  

• Extra kul är det ju om man lyckas hitta människor som faktiskt på riktigt och i 

verkligheten är arbetsgivare och som kan tänka sig ställa upp. 

 

Du behöver: 

•  materialet till övningen som finns att hitta i elevmaterialet 7:4 och 7:5 

• kuvert med information om övningen och frågeformuläret som den / de fiktiva 

arbetsgivarna ska använda sig av och finns att hitta i elevmaterialet 7:5 

• En läsplatta till varje grupp 

 

Övning 7:6-Vem ska få jobbet? 
Här får eleverna knyta ihop de olika övningarna och få använda de kunskaper man fått från tidigare 

lektionspass och övningar. Eleverna får också här en djupare förståelse för vad som krävs för att vara 

anställningsbar och vad som påverkar hur en arbetsgivare ser på en arbetssökandes kompetenser och 

erfarenheter. I övningen får eleverna se en anställningsintervju och processen kring en arbetsansökan 

från ett annat perspektiv än arbetssökandes perspektiv. 

Övningen genomförs i par. Eleverna ska tillsammans diskutera sig fram till vilka av de olika 

karaktärerna som ska få jobbet och varför. De ska berätta för läraren hur de tänker. När alla gjort 

övningen kan man diskutera i helgrupp hur man tänkte. Man kan jämföra varandras olika 

resonemang och diskussioner.  
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Du behöver: 

•  materialet till övningen som finns att hitta i elevmaterialet 

 Extra uppdrag- be eleverna gå ut på stan och hitta kläder som kan passa på en anställningsintervju. 

Eleverna ska ta en bild och ta med tillbaka till klassrummet där man får titta på varandras bilder och 

diskutera hur och varför man valde just den outfiten. 

 

Tema 8 - rättigheter och skyldigheter på jobbet  

 

Syftet med övningarna i tema 8 är att få kunskap om vilka rättigheter man har som arbetstagare men 

också vilka skyldigheter man har och vilka skyldigheter arbetsgivaren har gentemot arbetstagaren. 

I övningarna i tema 8 tränar man: 

- kommunikativ förmåga genom att samtala, diskutera, motivera, uttrycka sin egen åsikt och 

ståndpunkt, argumentera och bemöta argument, resonera. 

 Man tränar också: 

-begreppslig förmåga genom att kunna förstå innebörden av begreppen och orden samt att kunna 

relatera begreppen till varandra.  

Man börjar temaarbetet genom att  gå igenom frekventa ord som hör till temat och som kan var bra 

att känna till. Låt eleverna diskutera dessa ord och begrepp tillsammans. Kanske har de hört orden 

förut. När man bekantat sig med orden kan man titta på korta informationsfilmer på Youtube om just 

arbetsliv, Kalles So-skola är ett exempel på en sådan film eller om man hittar någon annan kort 

informativ film om rättigheter och skyldigheter på arbetsplatsen, diskrimineringsgrunderna eller 

annat som man som lärare tycker kan vara relevant och berör ämnet. Visa och diskutera tillsammans 

med eleverna. Läraren väljer ut de ord hen tycker är relevanta för övningarna i tema 8. 

Övning 8:1 – diskrimineringsgrunderna  
Här får eleverna kunskap om de olika diskrimineringsgrunderna och vart man kan vända sig om man 

skulle känna sig diskriminerad.  

Innan man gör övningen kan man titta på olika klipp från exempelvis Youtube där man visar hur 

diskriminering kan se ut och diskuterar vad som händer och varför? Man kan också hitta sådana 

filmer på arbetsförmedlingens sida.  
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Eleverna ska sedan välja en av diskrimineringsgrunderna och gestalta denna i en video eller om man 

vill så kan man så klart få göra en liten sketch, teater, rollspel inför de andra grupperna. 

 

Det är viktigt att man som lärare här berättar om vart man vänder sig om man blir diskriminerad och 

kränkt. 

Du behöver: diskrimineringsgrunderna på lättsvenska som finns att hitta på www.do.se  

Övning 8:2 Jämställdhet på arbetsplatsen 
I övningarna får eleverna djupare kunskap om olika normer i samhället och om vad normkritiskt 

förhållningssätt är och hur man kan synliggöra normer och arbeta med jämställdhet i arbetslivet.  

Läraren börjar med att visa valda bilder från materialet Bilder som förändrade världen som Gävle 

kommun tagit fram. 

http://old.gavle.se/PageFiles/272392/Bildhandboken_Gavlekommun_Genusfotografen_webb.pdf 

 Man kan också titta på normbrytande bilder från utställningen  

http://www.johanbavman.se/swedish-dads/ 

Titta på bilderna och diskutera både i helgrupp och i smågrupper om vad man ser på bilderna och 

vilka normer man bryter och på vilket sätt de speglar ojämställdhet och jämställdhet. 

Gå sedan in på sidan https://www.scb.se/hitta-statistik/temaomraden/jamstalldhet/ och titta på och 

jämför statistik på lön, arbetsmiljö, yrken, föräldraledighet och annat som du som lärare väljer ut och 

som du tycker är relevant och som dina elever är nyfikna på att veta mer om. 

Man kan också gå in på sidan www.framtid.se och söka upp ett traditionellt sett kvinnodominerat 

yrke så som exempelvis sjuksköterska och vad lönen ligger på i genomsnitt för att sedan titta på vad 

lönen ligger på i ett traditionellt sett manligt yrke så som exempelvis industriarbetare, 

lastbilschaufför. Be eleverna diskutera vad skillnaden kan bero på. 

Övningarna görs i grupper om tre till fyra elever i varje grupp.  

Övning 1-Be eleverna gå ut på stan och titta på gatunamnen, skyltarna.  Hur många gatunamn med  

kvinnonamn kan de hitta? Den grupp som hittat flest vinner. Eleverna ska ta en bild på de skyltar de 

hittar och visa i klassrummet. 

Övning 2-Be eleverna gå ut på stan och titta på skulpturer, bilder i den offentliga miljön och / eller 

statyer. Vad föreställer de? Hur många statyer, bilder, skulpturer kan de hitta? Hur många föreställer 

kvinnor versus män? Kan de se någon skillnad på hur kvinnorna versus männen gestaltas och 

presenteras, ser ut? Eleverna ska ta bild på de statyer de hittar och diskutera dem tillsammans med 

varandra i klassrummet. 

Övning 3-Be eleverna att gå in på sidan www.framtid.se för att söka upp ett traditionellt sett 

kvinnodominerat yrke så som exempelvis sjuksköterska och ta reda på vad medellönen är för att 

sedan titta på vad lönen ligger på i ett traditionellt sett manligt yrke så som exempelvis 

industriarbetare, lastbilschaufför. Be eleverna diskutera varför lönerna skiljer sig åt. Finns det typiskt 

manliga och kvinnliga yrkes? Varför? Varför inte? Diskutera sedan tillsammans i helgrupp. 

 

http://www.do.se/
http://old.gavle.se/PageFiles/272392/Bildhandboken_Gavlekommun_Genusfotografen_webb.pdf
http://www.johanbavman.se/swedish-dads/
https://www.scb.se/hitta-statistik/temaomraden/jamstalldhet/
http://www.framtid.se/
http://www.framtid.se/
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Övning 4-Läraren visar valda bilder från bildhandboken eller utställningen Swedish dads, (länkar finns 

här ovan i texten) och ber eleverna i de olika grupperna välja en bild som de vill gestalta själva eller 

om de vill kan de så självklart få hitta på en egen situation där man bryter könsnormer i samhället. 

Eleverna ska fota eller filma sig själva när de gestaltar den bilden. Eleverna får sedan titta på 

filmerna, bilderna eller sketcherna tillsammans i helklass.  

Låt eleverna själva välja hur de ska presentera sin gestaltning. 

Du behöver: 

- iPads, läsplatta eller telefon  

- materialet som är länkat i texten ovan 

 Att tänka på: det kan vara svårt att förstå begrepp som normer och värderingar. Det är enklare att 

visa i bild, teater och sketcher. Normer blir tydliga först när vi bryter mot dem.  

Extra övning – dela lika? 
Gå igenom vad föräldraförsäkringen är och hur den fördelas. Man kan hitta statistik över hur det ser 

ut i just din kommun. Gå in på kommunens hemsida eller www.scb.se  för att hitta information. 

Diskutera fördelar och nackdelar med att fördela föräldraledigheten lika mellan föräldrarna. 

Be sedan eleverna att gå ut på stan och intervjua fem föräldrar om hur de delat upp 

föräldraledigheten och varför de delat upp den som de gjort. Diskutera sedan i helgrupp. Vad kom ni 

fram till? Hjälps åt i helgrupp att komma på vilka frågor eleverna ska ställa innan de ger sig ut på 

stan. 

 

 Övning 8:3 fackföreningar 
Här får eleverna en förståelse för hur olika fackförbund arbetar. 

Bjud in en person från någon fackförening för att berätta om fackrörelsens historia och om hur olika 

fackrörelser arbetar idag. Alternativt så försöker man få till ett studiebesök för gruppen till en 

fackförening. Om inget av dessa två alternativ fungerar så kan man be skyddsombudet på 

arbetsplatsen eller skolan att komma och berätta om vad skyddsombudets roll är. 

Att tänka på: det är alltid viktigt att förbereda eleverna inför ett studiebesök så att de är bekanta 

med bakgrunden till varför man gör studiebesöket men också att de får bekanta sig med ord och 

begrepp som kan tänkas komma upp under studiebesöket. Man kan också behöva repetera och 

sammanfatta studiebesöket vid nästa lektionstillfälle för att eleverna ska kunna få repetera, 

förtydliga och fördjupa sina kunskaper.  Det är också viktigt att förbereda den som ska tala inför 

gruppen på att man kan behöva tala långsamt och förtydliga. Om man har en svensksvag grupp så 

kan det vara ett bra alternativ att ta in en tolk eller en språkresurs vid studiebesök eller besök till 

elevgruppen. 

http://www.scb.se/
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Tema 9-studiebesök 

  

Syftet med studiebesöket är att eleverna ska ta reda på hur det är att arbeta på en arbetsplats men 

också att eleverna ska kunna använda de ord och uttryck som vi arbetet med i kursen för att ta reda 

på så mycket som möjligt och kunna förstå den information de får under studiebesöket. 

Läraren väljer en arbetsplats som hen tycker känns relevant för gruppen att besöka. Alternativt så 

kan man ha omröstning i gruppen för att se var eleverna själva vill göra studiebesök. 

Man kan också göra ett så kallat virtuellt studiebesök där man ber någon på en arbetsplats 

presentera sin arbetsplats på distans på ZOOM eller någon annan webplattform som man tycker 

passar. Man kan naturligtvis också be någon spela in en presentation som eleverna kan titta på i 

klassrummet. Det som då går förlorat är att eleverna inte har möjlighet att ställa frågor till personen 

ifråga. Det kan vara svårt att finna tid till studiebesök och då kan ett virtuellt studiebesök vara en bra 

lösning.  

Här får eleverna träna på att: 

– lyssna men också på att berätta och återge, sammanställa, dra slutsatser och analysera.  

Att tänka på: det är viktigt att eleverna förbereds väl innan studiebesöket och att man återkopplar 

efter studiebesöket så att det blir en meningsfullt lärtillfälle.  

  

Övning 9:1 - ta reda på 
I den här övningen får eleverna tillfälle att använda ord, uttryck, begrepp de lärt sig under kursen och 

få tillfälle att ställa frågor till någon som arbetar kanske inom det område de själva skulle vilja arbeta 

inom eller är nyfikna på. 

Läraren har i förväg kontaktat olika arbetsplatser och någon där som kan vara kontaktperson och 

intervjuperson på den arbetsplatsen. Kontaktpersonen bör få veta i förväg att eleverna dyker upp, 

vilken tid de kommer och hur lång tid övningen tar samt vilka frågor de kommer att få svara på. 

Övningen bör inte ta mer än cirka 30 minuter. Den här övningen är tidskrävande då det tar tid att 

planera innan övningen och det kan vara svårt att hitta människor som har tid att ställa upp som 

kontaktpersoner. Använd ditt eget kontaktnät om du kan. 

Övningen genomförs i grupper om tre elever i varje grupp. Läraren börjar lektionen med att gå 

igenom övningen och dela ut materialet till övningen. Läraren delar också ut en Ipad, läsplatta till 
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gruppen. Man kan så klart också använda en telefon till uppgiften. Viktigt är att man är tydlig med att 

materialet måste raderas efter övningen. 

Eleverna tar med sig materialet och går till den arbetsplats de blivit tilldelade och tar kontakt med 

den kontaktperson de fått och ställer frågor till denne. Intervjun spelas in och tas med till 

klassrummet efter övningen. När övningen är genomförd får alla titta på varandras filmer och man 

kan sammanfatta upplevelsen tillsammans i helgrupp. 

Om det är svårt att hitta arbetsplatser och kontaktpersoner som kan och vill ställa upp för övningen 

så går det så klart lika bra att be någon komma till gruppen och berätta om sitt arbete och ställa upp 

på intervjuer om arbetsplatsen och sitt arbete. 

Att tänka på: Det är en del förberedelse innan den här övningen. Bra att använda sin omgivning 

och sitt eget kontaktnät för att nå människor som kan tänkas vilja ställa upp. 

Tema 10-repetition  
Syftet med övningarna i tema 10 är att repetera de ord, begrepp och kunskaper man arbetat med 

under kursens gång. Att repetera fördjupar förståelsen.  

Här får man träna: 

- kommunikativ förmåga, begreppsanalys, ordförståelse, lyssna och läsa ord, meningar och begrepp 

som man tränat på och som nu är bekanta för eleverna. 

Övning 10:1-tipspromenad   
Övningen genomförs i par som tävlar i lag mot varandra. Man går en tipsrunda med frågor som man 

jobbat med under kursens gång. Gå igenom svaren i helgrupp när alla kommit tillbaka till 

klassrummet. 

Du behöver: 

- materialet till tipspromenaden som finns i elevmaterialet. 

 

Övning 10:2-jeopardy  
Övningen genomförs i grupper om cirka fyra personer som tävlar i lag mot varandra. Läraren gör en 

jeopardyspelplan på tavlan. Läraren gör frågor till varje kategori som hen tycker att eleverna kan 

behöva repetera. Det lag som får flest poäng vinner. Läraren är här domare och fördelar frågan och 

ordet mellan lagen.  

Du behöver:  

- förbereda frågor till spelplanen 

- exempel på spelplan ser ut finns att hitta på nätet 
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Tema 11 - #Work 

 

 

Syftet med lärspelet #work är att förmedla kunskap om arbetsmarknaden på ett kul, engagerande 

sätt där tävlingsmomentet är en drivande kraft. Ni hittar information om hur spelet går till på 

www.connextforinclusion.se  

 Övningen går ut på att i lag om cirka fyra personer spela lärspelet #work. 

Du behöver: tillgång till #work samt licenser till spelet. Läs mer på www.connextforinclusion.se för 

mer information. 

 

Tema 12 – Sammanfattning  
Syftet här är att sammanfatta kursens alla olika moment. 

 Övning 12:1-Prov  

 

Om man vill så kan man ge eleverna ett prov på kursens alla delar. Det kan göras skriftligt eller 

muntligt. Man kan få göra det i grupp eller enskilt. Här bestämmer läraren hur man vill lägga upp 

provtillfället. Det viktiga här är att sammanfatta det man gått igenom i kursen. Det finns ett exempel 

på hur ett test skulle kunna se ut i elevmaterialet. Man kan naturligtvis göra sitt eget test. 

Du behöver: provet som finns att hitta i elevmaterialet 

 Övning 12:2-Utvärdering av kurs  
Syftet med utvärderingen är att ta reda på vad eleverna tyckte om kursens olika delar. Kanske finns 

det något som kan ändras på eller tas bort, läggas till. Värdefull information är också hur du som 

kursledare, pedagog upplevde att kursen fungerade och om lärarhandledningen kan förbättras. All 

feedback är värdefullt och din åsikt värdesätts. 

Utvärderingen som eleverna gör ska vara anonym och om man behöver göra den muntligt istället för 

skriftligt så ska det vara en möjlighet. Gör en sammanställning, sammanfattning av vad eleverna 

tyckte var bra och vad de tyckte kunde förbättras och skicka in den till  

http://www.connextforinclusion.se/
http://www.connextforinclusion.se/
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anna-maria.nykvist@karlstad.se  

Du behöver: material till utvärderingen som finns i elevmaterialet.  

 

 Jag hoppas att ni haft kul när ni använt materialet. Ett lustfyllt lärande är A och O i allt lärande. 

 Stort tack!  

/ Anna-Maria Nykvist  

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:anna-maria.nykvist@karlstad.se
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Elevmaterial 

Kursens innehåll och teman 1:0 - kopiera och dela ut 

Tema 1 - Introduktion 

Tema 2-kompetenser 

Tema 3-studie och yrkesvägledare 

Tema 4-anställningsformer 

Tema 5-hitta jobb 

Tema 6-CV och personligt brev  

Tema 7-anställningsintervju 

Tema 8-rättigheter och skyldigheter 

Tema 9-studiebesök 

Tema 10 - repetition  

Tema 11 - #Work 

Tema 12 - sammanfattning och utvärdering  
 

www.framtid.se 

www.scb.se 

www.urplay.se 

www.arbetsformedlingen.se 

www.Youtube.com 

www.old.gavle.se 

www.johanbavman.se/swedish-dads/ 

 

 

 

 

http://www.framtid.se/
http://www.scb.se/
http://www.urplay.se/
http://www.arbetsformedlingen.se/
http://www.youtube.com/
http://www.old.gavle.se/
http://www.johanbavman.se/swedish-dads/
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Övning 1:6 Ordlista / kopiera och dela ut 

arbetslivsorienteringskurs – viktiga ord 

yrkesord- ge exempel 

praktik/praktikant- beskriv 

löntagare/ arbetsgivare - Vad är skillnaden? 

arbetskläder - ge exempel. 

likabehandling och jämställdhet på jobbet - Vad betyder det? Varför är det viktigt? 

arbetsmiljö- beskriv en bra arbetsmiljö. Hur kan den se ut? Beskriv en dålig arbetsmiljö. Är 

arbetsmiljön viktig? Varför? 

pendla - vad gör man när man pendlar till jobbet? 

semester- Hur många veckor semester har man rätt till per år? 

lön- vad betyder orden - bruttolön och nettolön? 

företag - ge exempel på kommunala och privata företag. Vad är skillnaden? 

arbetskamrater/ kollegor- Är det viktigt att arbeta med kollegor man trivs med? Varför? 

raster - Vad brukar man prata om på fikarasterna? 

yrke- kan du ge exempel på fem yrken? 

arbetstider- hur många timmar i veckan arbetar man när man arbetar heltid? 

deltid - vad betyder det?  

professionell- hur är man då? 

kompetenser 

friskvård - vad är det? 

skyddsombud - förklara vad den gör 

obekväm arbetstid /OB- vad vet du om det? Har du hört ordet tidigare? I vilket sammanhang? 

anställningsintervju- vilka frågor kan man få? Vad ska man tänka på när man går till en 

anställningsintervju? 

jämställdhet  

Vvård av barn- vab – Vem kontaktar man när man måste vara hemma med sjuka barn? Vet du? 

skatt/ skattemedel- hur mycket betalar man i skatt varje månad? Vart går skatten? Varför betalar vi 

skatt? 

fackföreningar och A-kassa  
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Övning 1:7 ordkort  
Kopiera, klipp ut  

Yrkesord – ge exempel 

Praktik-Vad gör man på en praktikplats? 

Löntagare och arbetsgivare-Vad är 

skillnaden? 

Arbetskläder- ge exempel 

Likabehandling, jämställdhet 

Arbetsmiljö- ge exempel på en bra och en 

dålig arbetsmiljö 

pendla 

semester 

lön- vad betyder bruttolön och nettolön? 

Företag- kommunala och privata företag 

och bolag. Vad är skillnaden? 

Arbetskamrater och kollegor 
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Raster- samtalsämnen på fikarasterna? 

Olika yrken- vilka yrken kan man hitta på 

en skola? 

Arbetstider- hur många timmar arbetar 

man i veckan när man jobbar heltid? 

Heltid och deltid 

Professionell – hur är man då 

Kompetenser- vad kan det vara? 

Skyddsombud 

Obekväm arbetstid 

Anställningsintervju- vilka frågor kan man 

få? 

Jämställdhet på jobbet - ge exempel 

Vård av barn – VAB 

Skatt – skattemedel- diskutera  

Fackföreningar , A-kassa  
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Tema 2  

Övning 2:1 station 1 vilka kompetenser passar in på mig? 

Ordkort 

Jag har körkort 

Jag har datavana 

Jag har en yrkesutbildning 

Jag kan flera språk 

Jag kan svetsa 

Jag kan bygga hus 

Jag kan laga mat 

Jag har vårdat människor 

Jag tar bra hand om barn 

Jag har jobbat på kontor 

Jag har en akademisk utbildning 

Jag kan lära ut till barn och unga 

Jag har jobbat på ett sjukhus 

Jag kan programmera 

Jag kan laga bilar 

Jag kan reparera saker 

Jag är bra på ekonomi 

Jag har jobbat med IT- hårdvara 

Jag har jobbat med VVS 

Jas har jobbat på bank 

Jag är nyfiken 

Jag är kreativ 

Jag kan planera min tid 

Jag förstår andra kulturer 

Jag är självsäker 
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Jag har god arbetsmoral 

Jag är pålitlig  

Jag har stort tålamod 

Jag är entusiastisk 

Jag har stor empati 

Jag är flexibel 

Jag är positiv 

Jag är effektiv 

Jag är stresstålig 

Jag är social 

Jag är punktlig 

Jag tar egna initiativ 

Jag kommer med goda idéer  

Jag är orädd 

Jag kan samarbeta 

Jag kan göra flera saker samtidigt  
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Övning 2:1 station 2 

Flexibel 

Social 

Lugn 

Pålitlig 

Effektiv 

Positiv 

Kreativ 

Punktlig 

Examen 

Utbildning 

Initiativtagare 

Orädd 

Självsäker 

Nyfiken 

Tålmodig 

Empatisk 

körkort 

 

Sjuksköterska 

Lastbilschaufför 

Lokalvårdare 

Jurist 

Frisör 

Lärare 

Asfaltsläggare 
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Övning 2:1 – station 3 

Kopiera och dela ut. 

 

 

Lena Andersson, 53 år, barnskötare, tillsvidareanställd, heltid. 

  

Vilka kompetenser behöver hon ha för jobbet? Vad tycker ni? 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

 

Ta reda på: 

- Hur ser en arbetsdag ut för Lena? 

- Vilken utbildning behöver man ha för att arbeta som barnskötare? 

- Hur mycket tjänar man? 

- Är det lätt att få jobb? 
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Emma Jonsson, 23 år, lastbilschaufför, tillsvidareanställd, deltid 75% 

 

Vilka kompetenser behöver hon ha för jobbet? Vad tycker ni? 

 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

 

Ta reda på: 

- Hur  kan  en arbetsdag se ut för Emma? 

- Vilken utbildning behöver man ha för kunna få jobb som lastbilschaufför? 

- Vad tjänar man? 

- Är det lätt att få jobb? 
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Gerogio Alghanem, 61 år, frisör, egenanställd, heltid  

Vilka kompetenser behöver man ha som frisör och egenanställd? Vad tycker ni? 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Ta reda på: 

-Hur ser Georgios arbetsdag ut? 

- Vilken utbildning behöver man ha för att jobba som frisör? 

- Hur mycket tjänar han? 

- Är det lätt att få jobb? 

-  Vad betyder det att vara egenanställd? 

 

 



39 
 

 

Bushra Ayed, 32 år, grävmaskinist, visstidsanställd, deltid 

Vilka kompetenser behöver Bushra ha för att jobba som grävmaskinist? Vad tycker ni? 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

 

Ta reda på: 

- Hur ser Bushras arbetsdag ut? 

- Vilken utbildning behöver man ha för att arbeta som grävmaskinist? 

- Hur mycket tjänar man? 

- Är det lätt att få jobb? 
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Jenny Davidsson, 45 år, lokalvårdare, ferieanställd, heltid 

 

Vilka kompetenser behöver Jenny ha för att jobba som lokalvårdare? Vad tycker ni? 

 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

 

Ta reda på: 

- Hur kan en arbetsdag se ut för Jenny? 

- Var kan hon jobba? 

- Varför har hon arbetskläder? 

- Vilken utbildning behöver man ha för att arbeta som lokalvårdare? 

- Vad tjänar man som lokalvårdare? 

- Är det lätt att hitta jobb? 
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Ahmed Amairi, 37 år, tolk, tillsvidareanställd, heltid 

 

Vilka kompetenser behöver Ahmed ha för att kunna arbeta som tolk? Vad tycker ni? 

 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Ta reda På: 

- Hur kan en arbetsdag se ut för Ahmed? 

- Vilken utbildning krävs för att jobba som tolk? 

- Hur mycket tjänar man? 

- Är det lätt att hitta jobb som tolk? 

- Vart kan man jobba? 

- Vad finns det för olika tolkar? 
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Ulf Kristoffersson, 66 år, konstnär, projektanställd, deltid 

 Vilka kompetenser behöver man ha för att kunna arbeta som konstnär? Vad tycker ni? 

 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

 

Ta reda på: 

- Hur kan en arbetsdag se ut för Ulf? 

- Vilken utbildning behöver man ha för att jobba som konstnär? 

- Vad tjänar man som konstnär? 

- Är det lätt att hitta jobb som konstnär? 
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Khaled Issa, 34 år, vårdbiträde, visstidsanställd, heltid 

Vilka kompetenser behöver man ha för att jobba som vårdbiträde? Vad tycker ni? 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

 

Ta reda på: 

- Hur kan en arbetsdag se ut för Khaled? 

- Vilken utbildning behöver man ha för att jobba som vårdbiträde? 

- Vart kan man hitta jobb? 

- Hur mycket tjänar man som vårdbiträde? 

- Är det lätt att hitta jobb som vårdbiträde? 
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Övning 3:2 frågor till en studie och yrkesvägledare 

Kopiera och dela ut till grupperna 

1- Vad kan en yrkes och studievägledare hjälpa 

till med? 

2- Var kan man hitta en studie och 

yrkesvägledare i din stad? 

3- Vilka öppettider har de? 

4- Hur bokar man tid där? 

5- Be en yrkes och studievägledare berätta om 

vilka olika vägar som finns till vidare studier 

och yrken. 

6- Be en yrkes och studievägledare berätta om 

hur CSN-lån och bidrag fungerar. 

Filma eller spela in svaren och ta med tillbaka 

för att visa. 

 
 

                                    Lycka till! 
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Övning 4:1 anställningsformer  

Kopiera och klipp ut 

visstidsanställd 

tillsvidareanställd 

ferie- och säsongsanställd 

frilans 

lärling 

projektanställd 

vikariat 

praktikant 

timanställd 

Student 

arbetssökande 

egenanställd 

heltid 

deltid  
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halvtid  

pensionär 
 

Informationsbrev om övningen: kopiera och dela ut 

 

Hej! 

Vi håller på att lära oss om olika anställningsformer. Uppgiften går ut på att prata med 

människor på stan och be dem välja bland lapparna med olika anställningsformer, ta upp 

den som stämmer bäst in på dig och berätta för oss om vad anställningsformen innebär. 

Eleverna ska filma när du berättar och håller upp lappen/lapparna du valt framför dig. 

Eleverna tar med filmen tillbaka till klassrummet där vi diskuterar olika anställningsformer 

och vad de innebär. Filmen visas endast i klassrummet och raderas efter lektionen. 

Man behöver självklart inte visa sitt ansikte på filmen.  

Tack för att du ställer upp! 

Telefonnummer till ansvarig_______________________________ 
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Övning 4:2 matcha person med anställningsform  

Kopiera och dela ut – matcha med ordkorten i övning 4:1 

 

1. Jonas arbetar bara nätter och helger på ett äldreboende. Han 

arbetar 30 timmar i veckan. 

 

2. Alina arbetar på sommarloven. 

 

3. Anders arbetar 40 timmar i veckan. 

 

4. Monica har fast anställning i kommunen. 

 

5. Ulf arbetar som bussförare och hans anställning slutar om 1 år. 

 

6. Anna arbetar i ett bemanningsföretag och hoppar in när någon i 

personalgruppen är sjuk eller hemma och vabbar. 

 

7. Lena arbetar i en blomaffär. Hon tränar för att bli florist samtidigt 

som hon jobbar i affären. 

 

8. Yussuf vet inte vad han vill jobba med. Han har fått erbjudande 

att provjobba på en fabrik för att se om det kan passa honom. 

 

9. Ali arbetar som fotograf. Han säljer sina foton till olika tidningar 

och magasin. 
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10. Nadia har en kiosk som hon både äger och jobbar i. 

 

11. Annika arbetar i ett projekt. 

 

12. Martina har varit lärare i 40 år. Nu är hon gammal och tycker 

att det är skönt att inte behöva jobba mer. 

 

13. Linus läser på universitet. Han vill bli veterinär. 

 

14. Bushra arbetar som skidlärare i fjällen. Hon jobbar bara där 

på vintern.  

 

15. Peter arbetar istället för en annan person på arbetsplatsen 

som är föräldraledig. Peter är kvar tills han kommer tillbaka från 

föräldraledigheten. 

 

16. Maja säljer tidningar. Säljer hon många får hon bra betalt 

men säljer hon få får hon mindre betalt. 
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Övning 4:3 egenföretagare / starta eget företag 

Kopiera och dela ut  

Nya ord: företag, produkt, vara, tjänst, egenföretagare, kvalité, hållbarhet, miljövänlig, marknaden, 

kapital, logga, marknadsföra. 

Fundera på vad ni i gruppen är bra på, vilka egenskaper ni tillsammans har. Och vad för typ av företag 

ni skulle vilja starta tillsammans. Använd fantasin! 

När ni kommit på en bra idé ska ni träna på att berätta om den produkt/ vara som ert företag 

förmedlar/ säljer. 

Ni ska berätta för era köpare/ kunder: 

• Vad har ni för produkt/vara/ tjänst? 

• Vad heter ert företag? 

• Behövs din produkt/tjänst på marknaden? 

• Hur är kvalitén? Hållbarheten? 

• Är varan/ tjänsten miljövänlig? 

• Hur mycket kostar varan, produkten, tjänsten? 

• Varför ska någon betala för er produkt/tjänst? 

• Vad har ni för roller i företaget? Vem är chef etc? 

• Vad behöver ni ha för kapital för att starta upp företaget? 

• Hur ska ni marknadsföra ert företag? 

 

Skriv ner och berätta, filma när en i gruppen berättar om det ni kommit fram till. 

Alla företag måste ha en logga- hur ser er ut? Rita en logga och lämna visa din lärare. 

                                          Lycka till! 
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Övning 5:2 Hitta jobb 

Kopiera och dela ut  

 

Frågor att ställa: 

Vad jobbar du med? 

Hur gjorde du för att hitta ditt jobb? 

Tog det lång tid för dig att hitta jobb? 

Har du några bra tips på hur man kan hitta jobb? 

Har du några bra tips på var man kan hitta jobb? 

 

Information om övningen- kopiera och dela ut 

Hej! 

Vi håller på med en uppgift där vi ska lära oss mer om hur 

man hittar jobb i Sverige. Vår uppgift är att be dig ge oss tips 

och svara på våra frågor som vi filmar. Man behöver självklart 

inte visa sitt ansikte på filmen. Filmen kommer att visas i 

klassrummet och den kommer att raderas efter lektionen. 

Tack för att du ställer upp! 
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Övning 6:1  

Min tidslinje - exempel på hur en tidslinje kan se ut  

 

 

 

År 1978____________________________________________2020/Framtid_____________________ 

 

 

För in viktiga händelser i ditt liv och ungefärligt årtal. 

Det kan vara såväl positiva händelser som negativa.  

För in dina framtidsplaner och drömmar. Det kan vara precis vad som helst. Bara fantasin sätter 

gränser. 

 

Övning 7:2 anställningsintervju, matcha frågor och svar  

Kopiera och klipp ut  

                                    Anställningsintervju – frågor  

• Berätta lite om dig själv 

 

• Vilka är dina styrkor? (Vad är du bra på?) 

 

• Vilka är dina svagheter? Vad behöver du utveckla hos dig själv? (vad behöver du träna 

mer på, bli bättre på?) 

 

• På vilket sätt är du bra på att samarbeta?  (Tycker du om att arbeta med andra 

människor? Varför? Hur?) 

 

 

• Varför ska vi anställa just dig? Vad kan du tillföra oss? (Varför är du en bra person för det 

här jobbet?) Vad tycker du? 

 

• Vad har du för målsättning och vart ser du dig själv om fem år? ( Vad vill du göra/ jobba 

med  i framtiden?) 

 

 

• Vilka egenskaper skulle dina vänner säga är dina tre starkaste/bästa? 

• Vilka är dina positiva egenskaper? Hur är du som person? 
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• Kan du berätta om dina kompetenser? 

 

• Hur jobbar du under stress? (Vad gör du när du blir stressad? Vad händer då?) 

 

 

• Berätta om ett tillfälle då du tagit extra stort ansvar? (Kan vara på jobbet eller privat/ 

hemma) ex. har du varit ledare, visat hur andra ska göra, tagit hand om barn, sjuka 

människor etc 

 

• Har du några frågor till mig? 

 

Svar till frågorna: 

• Jag är 40 år och kommer från Malmö. 

 

• Jag är flexibel, social och har lätt för att samarbeta med andra. Jag är punktlig och 

noggrann. 

 

• Jag skulle behöva förbättra mina datakunskaper. 

 

• Jag fungerar mycket bra med andra människor. I en grupp är det oftast jag som tar 

ledarrollen men jag är också bra på att lyssna och känna in vad andra tycker. 

 

• Jag är den person ni söker. Jag har de kompetenser och de kvalifikationer som ni 

eftersöker. 

 

• I framtiden vill jag ha utvecklats inom mitt område. Jag har som mål att i framtiden starta 

ett eget företag. 

 

• Jag är stresstålig och när det blir för mycket på jobbet löser jag en uppgift i taget. 

 

• Jag har betyg, körkort och goda referenser. 

 

• Jag är van att ta ansvar. På fritiden är jag ledare för ungdomar i en fotbollsförening. 

 

• Hur många är det som arbetar på den här arbetsplatsen? 
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Övning 7:4 och 7:5 anställningsintervju 

Kopiera och dela ut 

                                    Anställningsintervju  

• Berätta lite om dig själv 

 

• Vilka är dina styrkor? (Vad är du bra på?) 

 

• Vilka är dina svagheter? Vad behöver du utveckla hos dig själv? (vad behöver du träna 

mer på, bli bättre på?) 

 

• På vilket sätt är du bra på att samarbeta?  (Tycker du om att arbeta med andra 

människor? Varför? Hur?) 

 

 

• Varför ska vi anställa just dig? Vad kan du tillföra oss? (Varför är du en bra person för det 

här jobbet?) Vad tycker du? 

 

• Vad har du för målsättning och vart ser du dig själv om fem år? (Vad vill du göra/ jobba 

med i framtiden?) 

 

 

• Vilka egenskaper skulle dina vänner säga är dina tre starkaste/bästa? 

Vilka är dina positiva egenskaper? Hur är du som person?) 

 

• Hur jobbar du under stress? (Vad gör du när du blir stressad? Vad händer då?) 

 

 

• Berätta om ett tillfälle då du tagit extra stort ansvar? (Kan vara på jobbet eller privat/ 

hemma) ex. har du varit ledare, visat hur andra ska göra, tagit hand om barn, sjuka 

människor etc. 

 

• Har du några frågor till mig? 

 

Träna många gånger och byt roller med varandra. 
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Övning 7:5 använd samma intervjumall som i övning 7:4 

Kopiera intervjumallen till övning 7:4 och ge den till den som kommer att hålla i 

intervjuerna. 

 

Övningen går ut på att testa på att gå på anställningsintervju. Du ska svara på 

frågorna. Intervjun tar cirka 5 minuter. När intervjun är klar ska ni i gruppen få tips av 

intervjuaren. Ni ska filma tipsen och visa i klassrummet. 

Tänk på att hälsa och ha ögonkontakt.  

 

Lycka till! 

 

 

Informationsbrev till de fiktiva arbetsgivarna 

 

Hej! 

Vi håller på att träna på anställningsintervjuer. Uppgiften innebär att du efter att du haft en 

anställningsintervju med oss, ska ge oss tips på vad som kan vara bra att tänka på inför och under en 

anställningsintervju. Vi ska filma dig när du berättar och ta med filmen tillbaka till klassrummet för att 

diskutera de tips vi får. Man behöver självklart inte visa sitt ansikte i filmen. Filmen raderas efter 

lektionen.  

Tack för att du ställer upp! 
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Övning 7:6 Vem ska få jobbet? Matcha annons med person 

Jobbannonser. 

A) Vi söker en medarbetare till oss här på Rudskolan. Tjänsten är en tillsvidare tjänst och 100%. 

Jobbet innebär att du ska arbeta med oss i lärarlaget som fritidspedagog. Det är bra om du 

har erfarenhet av yrket. Vi ser gärna att du har goda språkkunskaper i engelska och gärna 

arabiska. Vi vill att du är en person som är social och flexibel. Ange löneanspråk. 

B) Vi söker dig som vill vara med och utveckla ett dataspel som kan användas i undervisning i 

förskolan. Tjänsten är en projektanställning och du kommer att arbeta heltid. Vi vill att du ska 

ha goda kunskaper i svenska både i tal och skrift. Du behöver ha körkort B och tycka om att 

samarbeta med andra. Det är bra om du har erfarenhet av att jobba i skolan. 

C) Vi säker dig som vill jobba med hotellstädning. Tjänsten är en visstidsanställning och du 

kommer att jobba halvtid med start 12/8. Vi vill att du som söker ska vara noggrann, punktlig 

och tycka om att arbeta ensam. Det är bra om du har körkort B men inget krav. 

D) Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta med ekonomi. Tjänsten är en 

tillsvidareanställning och du kommer att arbeta 100%. Du kommer att ingå i ett arbetslag och 

vi vill att du som söker ska ha lång erfarenhet av att arbetat som ekonom. Du ska kunna 

uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska. 

E) Vill du arbeta extra hos oss? Vi behöver en extraresurs hos oss på sfi. Vi vill att du ska hjälpa 

våra elever att lästräna. Det är bra om du kan prata något annat språk än svenska och kan 

hoppa in när någon i personalen är sjuka eller hemma och vabbar.’ 

F) Vi söker en vaktmästare som kan arbeta hela sommaren hos oss. Det är bra om du har 

erfarenhet av yrket och tycker om att arbeta ensam. Tjänsten är visstid och halvtid.  

 

 

Kopiera och dela ut 

Person A 

Fatima kommer från Somalia. Hon är 37 år gammal och har 2 barn som båda går i förskolan. 

Fatima har läst SFI D och läser just nu till undersköterska på vuxenutbildningen. 

I Somalia arbetade hon som vårdbiträde på ett sjukhus i 7 år.  Fatima har läst koranskola i 

Somalia i 4 år. Fatima har B körkort och pratar både engelska och arabiska förutom sitt 

modersmål somaliska. Fatima tycker om att träna på gym på fritiden. Hennes man arbetar 

som svetsare på Volvo och de turas om att hämta och lämna barn på förskolan och vid vab ( 

vård av barn). Fatima kan börja arbeta omedelbart och kan vill arbeta 100% heltid. Hon vill 

ha en tillsvidaretjänst. I framtiden vill Fatima studera till sjuksköterska och arbeta som 

barnmorska. Fatima ser sig själv som flexibel, positiv och har lätt för att samarbeta med 

andra. 
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Person B 

Johan kommer från Sverige. Han är 24 år gammal. Han är singel och har inga barn. Johan har 

läst Fordonsprogrammet på gymnasiet och tycker mycket om att mecka med bilar på 

fritiden. Johan läser just nu till fritidspedagog på Universitetet men han vill arbeta lite under 

tiden som han studerar för att kunna spara pengar till en resa som han vill göra nästa 

sommar. Johan har ett år kvar på fritidspedagog utbildningen. Johan har haft en del 

sommarjobb och andra säsongsarbeten tidigare bland annat som skidinstruktör och 

vaktmästare. Johan pratar engelska och lite spanska förutom svenska. Han har inte körkort. 

Han vill jobba deltid och han vill ha en visstidsanställning.  Johan tycker själv att han är 

pratsam, har lätt för att knyta nya kontakter och att han är nyfiken på att lära sig nya saker.  

 

Person C 

Mustafa är 56 år och kommer från Irak. Han har varit i Sverige i 1 år.  Innan han kom till 

Sverige bodde han i Norge i 23 år. Där han arbetade som butikschef i en mataffär i 5 år. 

Mustafa pratar flytande norska och arabiska. Han har läst på ekonomi på universitetet i 

Bagdad och arbetat 10 år som ekonom på ett stort företag. Mustafa har en ryggskada som 

han fått i en bilolycka. Han har varit sjukskriven i 2 år innan han kom till Sverige och har nu 

problem att sitta ner långa stunder men han känner sig frisk nog att jobba igen. Mustafa är 

gift och har 3 barn som alla är över 18 år. Han vill arbeta deltid och på ett jobb där man kan 

anpassa arbetsuppgifterna till honom så att han kan ta pauser när han behöver. Mustafa 

tycker själv att han har mycket arbetslivserfarenhet och han trivs bäst med att arbeta ensam.  

Han är noggrann och punktlig.  

 

 

 

Person D 

Maria är 42 år och kommer från Colombia. Hon har läst på SFI och vill nu jobba. Hon har 

jobbat som sömmerska i sitt hemland. Hon har gått 9 år i skolan och kan prata engelska 

förutom spanska. Maria vill studera till It-tekniker men det är en lång väg kvar innan hon kan 

jobba som det. Maria vill arbeta som lokalvårdare en period för att träna på svenska och för 

att tjäna ihop pengar så att hon inte behöver ta så mycket lån när hon ska studera. Maria är 

ensamstående med 1 barn som är 13 år och går i skolan. Maria vill arbeta heltid och inte mer 

än ett år. Eftersom hon sedan vill studera vidare. Maria tycker själv att hon är teknisk, 

praktisk och vill gärna jobba tillsammans med andra. 
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Person E 

Ingrid är 64 år gammal och sjukpensionär. Hon vill gärna arbeta några timmar varje vecka. 

Hon kan prata engelska och tyska. Hon har arbetat som läkare i 34 år innan hon blev sjuk.  

Ingrid har 5 döttrar som alla är vuxna nu. Hon tycker om att resa. Ingrid tycker själv att hon 

är social, vill lära sig nya saker och vill lära sig om andra kulturer och språk. Ingrid vill hitta ett 

jobb där hon kan hjälpa till några timmar varje vecka. 
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Övning 10:1 Tipspromenad  

A)  Hur många timmar i veckan arbetar 

man när man arbetar heltid? 

1. 8 timmar i veckan 

 

X. 25 timmar i veckan  

 

2. 40 timmar i veckan 
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 B) Vad gör man när man pendlar till jobbet? 

 1.  Man åker tidigt till jobbet 

 

X. Man sover över på jobbet 

 

2. Man reser fram och tillbaka till jobbet. 
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C)  Vad betyder Bruttolön? 

1 -extra mycket lön 

 

X- lön efter skatt 

 

2- lön före skatt 
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D) Vad brukar tillsvidaretjänst också kallas? 

1) fast tjänst 

 

X) deltidstjänst 

 

2) heltidstjänst 
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E) Vilka tre frågor kan man få på en 

anställningsintervju? 

1-Vad brukar du göra på fritiden? Vad vill du 

jobba med om 5 år? Vad heter din hund? 

X- Vad har du jobbat med tidigare? Vad vill du 

göra i framtiden? Vill du berätta lite om dig 

själv? 

2-Vad är du bra på? Vad är du mindre bra på? 

När vakande du i morse? 
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F)  Om man är social- hur är man då? 

1-man är alltid trevlig 

 

X- man är alltid rolig 

 

2-man tycker om att arbeta med människor 
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G) Vad innebär obekväm arbetstid? 

1- att man arbetar på obekväma tider, till 

exempel helger och nätter 

 

x- att man sitter obekvämt på jobbet 

 

2- att man slutar tidigare än kollegorna 
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H) Hur många veckors semester har man rätt 

till per år?  

1-1 vecka 

 

X- 5 veckor 

 

2- 4 veckor 
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I) Vilka yrkesgrupper använder arbetskläder 

1- läkare 

 

X- lärare 

 

2- socialsekreterare  
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J) Vad gör man när man jobbar över? 

        1-  man arbetar mindre än vanligt 

  

        X -  man arbetar på ett annat ställe 

 

     2- man arbetar mer än vanligt  
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K)  Vad betyder löneanspråk ? 

 

1- den lön man begär vid en anställning 

 

X – den lön man har rätt till 

 

2- den lön man inte vill ha  
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M) Hur många lediga jobb finns det i din 

stad just nu? 

 

Skriv svar:  
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Övning 12:1 sammanfattning/ prov/ repetera och reflektera  

  

 Kopiera och dela ut: 

Arbeta i grupp 

Samtala om och skriv ner. Det räcker att en i gruppen skriver. Lämna in till en lärare när ni är 

klara. Vi arbetar med frågorna tillsammans för att ni ska reflektera och repetera det vi pratat 

om på lektionerna.  

 

1) Vad är skillnaden mellan löntagare och arbetsgivare? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2) Ge exempel på yrken där man använder arbetskläder. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3) Varför är det bra att ha arbetskläder i vissa yrken? 

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4) Beskriv en bra arbetsmiljö 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

5) Hur många timmar i veckan arbetar man när man arbetar heltid? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

6) Hur stor del av lönen betalar man i skatt och vad går skatten till? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

7)  Vad gör man när man vabbar och vem kontaktar man när man vabbar? 
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

8) Ge exempel på vad man brukar prata om på fikarasterna? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

9) Vilka frågor kan man få på en anställningsintervju? Skriv ner tre frågor. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________ 

10) Vad är viktigt att tänka på innan en anställningsintervju? Vad fick ni för tips av 

arbetsgivarna förra veckan? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________- 

11) Vilka typer av anställningsformer finns det? Vilka kommer ni ihåg? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

12) Varför är praktik viktigt? 
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

13) Om man jobbar som sjuksköterska, vilka hårda och mjuka kompetenser/egenskaper 

tycker ni att man behöver ha då? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

14) Om man jobbar som busschaufför, vilka hårda och mjuka kompetenser/egenskaper 

tycker ni att man behöver ha då? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Har ni lärt er något nytt på lektionen? Vad? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Vad vill ni lära er mer om på lektionerna? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Övning 12:2 utvärdering av kursen  

  

Kopiera och dela ut 

 

• Vad tyckte du om kursen? 

 

 

• Var det något som var extra kul? 

 

•  Var det något som var extra svårt? 

 

 

• Känner du att du lärt dig nya saker? 

 

• Känner du att du kan ha användning av det du lärt dig? 

 

 

• Är det något du känner som inte är med i kursen men som borde vara med? 

 

• Har du haft kul under kursens olika delar? 

 

 

• Är det något som kunde förbättras i kursen? 

 

• Annat? 


