
 

Metod för lektionsmaterial 
 
Underlaget för lektionsmaterialet har delats in i fyra områden. Uppdelningen har gjorts utifrån 
olika teman men är ändå gjorda så att lektionerna ska kunna gå in i varandra och därigenom bli 
enklare med återkoppling kring de delar som upplevts svårare. Det har även gjort det lättare för 
eleverna att få en röd tråd genom undervisningen och få samma information men från olika 
infallsvinklar för att sedan kunna avsluta blocket. 
 
Tema 1 innehåller introduktion och lektion om olika egenskaper. I detta block ligger fokus på att 
skapa en relation till eleverna och lära känna dem. För projektmedarbetare underlättar det att få 
en bild av hur eleverna fungerar både enskilt och i grupp, och för eleverna ger det en trygghet att 
få veta mer om vilka projektmedarbetarna är.  
 
Tema 2 handlar om arbetslivskunskap och om hur arbetsmarknaden fungerar. Block två sker i 
samband med att eleverna ska på praktik. Syftet med anknytningen till praktiken är att det ska bli 
mer relevant för eleverna och för att dem ska få information och svar på frågor inför praktiken. En 
del av ungdomarna vill även veta vad som förväntas av dem när dem kommer ut på sin PRAOplats 
vilket vi tar upp här.   
 
Tema 3 handlar om framtida studier, främst med fokus på gymnasieval och vad de olika 
gymnasieprogrammen kan leda till. I blocket berörs även vilka poäng och betyg som krävs för att 
komma in på programmen. Vad kan man bli om man går specifik utbildning, vilka är 
högskoleförberedande mm. Vissa ungdomar har en tydlig plan i vad dem önskar jobba med senare 
i livet och kan då få tydliga vägar dit och andra vill veta vad dem har för alternativ med sina 
nuvarande betyg. 
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Tema 4 är mer övergripande och sträcker sig över hela terminen. Främst innefattar blocket 
individuella samtal och skuggningar som eleverna har fått ta del av när de känt sig redo. Eleverna 
har även haft möjlighet att besöka gymnasieprogram som de varit intresserad av.  
 

Tema 1: Introduktion och egenskaper 
Introduktion 
Syfte: att skapa kontakt med skolan och eleverna samt att presentera projektet och dess 
medarbetare. Eleverna och lärarna får information om projektets syfte, lektionsinnehåll och tider 
när projektmedarbetare är på plats. Förväntningar är också något som lyfts, dels för att lärare och 
elever ska veta vad som förväntas av dem, dels för att eleverna ska få framföra sina förväntningar 
på projektet.  
Självkännedom & egenskaper 
Syfte: att öka medvetenheten kring sina personliga egenskaper samt inom vilka yrkeskategorier 
dessa kan passa. Eleverna får lära sig att sätta ord på sina egenskaper och reflektera i hur deras 
egenskaper visar sig. Genom denna ökade självkännedom får eleverna kunskap i hur de kan 
beskriva sig själva, exempelvis när de utformar ett personligt brev.  
 
Eleverna får reflektera kring frågor som: vilka egenskaper har jag? När kan jag använda dessa? När 
är egenskaperna negativa/positiva? Varför är det viktigt att känna till sina karaktärsdrag och 
personliga egenskaper? Det finns inga bra eller dåliga egenskaper – allt handlar om när, var och 
hur du ska använda dem. Ibland är det bra att vara lugn och lyhörd. En annan gång kan det 
behövas en person som är snabb och orädd. Projektmedarbetare har även delat med sig av sina 
egenskaper, både positiva och kanske ibland även negativa.  
 
 

Tema 2: Arbetslivskunskap och arbetsmarknadskunskap 
Skyldigheter och rättigheter på arbetsmarknaden= att skapa en verklighetsbild av vad arbete 
innebär 
Syfte: att skapa en verklighetsbild av vad arbete innebär både fysiskt, psykiskt och socialt.  
 
Lektionerna har genomförts före och efter elevernas praktik. Eleverna har fått lära sig vad det 
innebär att vara på en arbetsplats; att kravställningen blir högre, att det medför ansvarstagande 
över sin tid och planering samt att man bedöms utifrån sin prestation. De har även fått lära sig mer 
om villkor för exempelvis ledighet, sjukskrivning, vad som händer vid sena ankomster med mera. 
Begrepp som används har varit bland annat semester, komptimmar, övertid, flex, obetald 
semester och karensdag. 
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CV-skrivning och personligt brev 
Syfte: att eleverna ska få mer kunskap i hur och när de kan söka sommarjobb samt vilka 
sommarjobb de kan söka. De får lära sig formulera personligt brev och där kommer kunskaperna 
från lektionen om egenskaper in. Hur använder du dina egenskaper i en kontext och i ditt 
personliga brev? 
 
Utveckla och skapa en förståelse för hur man söker arbete. Eleverna får kunskap om vad som är 
viktigt att tänka på när de söker sommarjobb och hur det går till. Var hittar de jobben och vilka 
jobb får de söka när de är under 18 år. Eleverna blev tilldelade fem olika jobbannonser och fick i 
uppgift att välja ut en annons till sin bordsgranne för att därefter formulera ett personligt brev till 
den annonsen.  
 
Besöka företag i närområden 
Syfte: att ge eleverna en inblick i arbetslivet genom att besöka företag. Eleverna får möjlighet att 
se och uppleva hur det fungerar på en arbetsplats. De får även lära sig att det krävs många olika 
professioner för att verksamheten ska fungera.  
 
Eleverna fick förbereda sig innan genom att formulera frågor de vill ställa till företagarna. På 
företagen visades de runt i grupp och därefter samlades de gemensamt för att fika, och lyssna till 
en företagspresentation, de fick även information om vilka olika roller det finns på företaget.  
 

Tema 3: Framtida studier 
Gymnasieprogram och poängsystem 
Syfte: att eleverna så tidigt som möjligt ska få information om vad som krävs för att komma in på 
gymnasiet.  
 
Eleverna har fått en genomgång av SYV från gymnasiet som informerat om hur många poäng och 
godkända betyg som krävs för att komma in på gymnasiet. De har även fått lära sig hur många 
poäng de olika betygen är värda. Eleverna har fått kunskap om hur man söker till gymnasiet och 
viktiga datum samt information om vilka program som finns på gymnasieskolorna i regionen. De 
elever som vill söka sig utanför sin hemstad har även blivit uppmuntrade att våga göra det. 
Representanter från IM-program har gett information till eleverna om att läsa in vissa ämnen för 
att de ska öka sina möjligheter att välja ett program som passar. 
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Skapa förståelse för att individer tar olika vägar för att uppnå sitt mål och att det inte finns 
något rätt eller fel 
Syfte: Vi alla har olika mål och väljer olika vägar dit. Det är viktigt att vi pratar om detta då man 
som ungdom ibland kan känna att ”alla andra vet vad dem vill göra när dem blir vuxna men inte 
jag” och de personerna är verkligen inte ensamma då det är många som inte heller i vuxen ålder 
vet vad dem vill arbeta med. Det är viktigt att vi visar olika möjligheter för framtiden. 
 
Vi pratar om att man kan ta olika vägar och att alla vägar är okej. Man kan ta olika vägar till ett 
gemensamt mål men också samma väg till olika mål och det är okej. Vi visar också på vilka 
alternativ det finns till att välja olika vägar, kan prata om kända människor som antingen tagit en 
”omväg” mot sitt mål och testat på något annat på vägen eller någon som direkt vetat vad dem vill 
bli och hela tiden haft ett starkt fokus. Det vi här prioriterar är att lyfta att det finns olika vägar att 
välja. 
 
Framtidsutsikter 
Syfte: att visa eleverna hur den svenska arbetsmarknaden ser ut, inom vilka yrken finns det stora 
respektive små jobbmöjligheter. Hur ser lönerna, tiderna och villkoren ut för dessa typer av 
arbete?  
 
Eleverna har fått en ökad förståelse för olika branscher, alla arbeten är inte ”nio till fem”. De har 
fått ta del av undervisning via PowerPoint, de har fått gå in på Arbetsförmedlingens hemsida och 
gjort självtester utifrån sina egenskaper. Utifrån testerna har de fått fram olika yrken och sedan 
fått läsa vidare om villkor, lön med mera.   
 

Tema 4: Individuella samtal och skuggningar 
Både skuggningar på olika skolor och program, individuellt och i grupp och individuella samtal var 
pågående under hela terminen. Eleverna fick information om möjligheten att delta i individuella 
samtal samt att göra skuggningar på gymnasiet. Att skugga någon på gymnasiet innebär att man 
en dag får gå med eleverna från de program man tycker verkar intressant. Eleverna tog själva 
initiativ till detta och fick sedan hjälp med att boka, planera och åka dit på bestämd tid. De 
individuella samtalen handlade om allt från extrajobb till att välja gymnasieutbildning, även 
funderingar kring stress och påtryckningar kring gymnasieval från familj och vänner togs upp vid 
dessa samtal.  
 
Skuggningar på olika skolor och program, individuellt och i grupp 
Syfte: att eleverna ska få så mycket information som möjligt inför sitt framtida gymnasieval.  
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Eleverna har varit på öppet hus tillsammans med sin klass under två eftermiddagar. De har fått 
besöka skolor och två olika program som de själva har valt. För de elever som inte bestämt vad de 
ska välja eller som varit tveksamma har det funnits möjlighet att vara med på skolorna under 
heldagar och då har de fått träffa lärare, SYV, rektorer och elever för att få en så bra bild av som 
möjligt av skolan.  
 
Individuella samtal 
Syfte: att få en närmare kontakt med eleverna och möjliggöra för individuella frågor.  
 
Fokusområden har varit hantering kring stress och press inför kommande gymnasieval, hur de kan 
hantera påtryckningar från familj, vänner, syskon som tycker man ska välja andra program men 
också skam och oro för att man inte kommer in på skolan. Här har extra fokus lagts på elever som 
ligger i riskzon för att inte komma in på gymnasiet. De eleverna har fått motiverande samtal samt 
hjälp i kontakten med lärare och med hemkommunens gymnasieskola för att skapa relationer med 
framtida lärare. Det har varit viktigt att eleverna fått förståelse för att alla individer tar olika vägar 
för att uppnå sitt mål och att det inte finns något rätt eller fel. 
 

Önskat läge – utvärdering av vald metodik 
 
Jobba mer ämnesintegrerat, närmare samarbete med lärare i framför allt ämnen som 
samhällskunskap och svenska:  
Vi tror att det skulle gynna eleverna då det kan skapa en helhetsbild av viktiga aspekter som 
kommer beröra deras liv under en längre period.  
  
Att man fördelar lektionstillfällen mellan fler klasser, och att man börjar redan i årskurs sju:  
Genom att börja tidigare hinns fler ämnen med på lektionerna livskunskap. Eftersom många elever 
i årskurs nio har en hel del funderingar kring gymnasievalet ser vi det som en fördel att börja med 
frågor som berör valkompetens tidigare. Det kan vara bra för dem att exempelvis sätta ord på 
egenskaper, bli mer självmedvetna och få råd kring hur man ska tänka inför gymnasieval.   
  
Närmare kontakt med elevhälsan om vilka elever som behöver extra insatser eller vilka 
förutsättningar som finns kring gymnasiesärskola, IM eller lärlingsutbildningar:  
Önskvärt är att få närvara på skolans konferens som hålls en gång varje läsår, alternativt få en lista 
på de elever som är i behov av extra insatser.  
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Bättre struktur för elever och utbildare genom att ha tydligt avsatta tider i schemat: 
Det är viktigt att det finns en kontinuitet och avsatta lektionstider för valkompetens. Eleverna ska 
veta vad som väntar dem och lektionen ska inte behöva avbrytas för att man tagit ”någon annans 
lektionstid”. Detta är av stor vikt både för elever och de som undervisar.  
 
Skapa närmre samarbete med näringslivet och offentliga verksamheter, främst 
arbetsmarknadsenheten, socialförvaltningen och gymnasieskolor:  
Att dessa aktörer kommer till skolan och föreläser, exempelvis om vad som krävs för att få en viss 
typ av arbete, eller föreläsningar kring mående. Aktörerna ska också informera hur de kan hjälpa 
ungdomar som har det behovet.  
  
Anställd personal på skolan:   
Ha en personal på skolan som arbetar heltid med elevernas valkompetens. Detta för att det ska 
finnas tid att planera och utföra lektionerna på ett bra sätt. Det krävs också att denna person lär 
känna eleverna och tar sig tid att följa upp och vara ett stöd i elevernas val. Det är också en fördel 
om denna person har tillgång till betyg och meritpoäng. Som anställd på skolan blir du även 
inkluderad i skolans elevhälsa där man kan få tillgång till rätt information om eleverna och 
därigenom vara ett stöd med rätt kunskap.  
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Metod för individuella samtal 

 
Genomförd metod 
Informationsmöte 
Första träffen med ungdomen har varit ett informationsmöte. Ungdomen har under mötet fått 
generell information om projektet Fasetten och om samtyckena ESF, SCB och Accorda.  
 
Kartläggningssamtal 
Karläggningssamtal har genomförts enligt en kartläggningsmall. Både kompetensmässiga och 
sociala områden har berörts. Kartläggningen har syftat till att få en bild av ungdomens livssituation 
och dess styrkor och möjligheter.  
 
Handlingsplan 
Ungdomen har tillsammans med koordinatorn upprättat en handlingsplan som beskriver vad 
ungdomen har för mål med att delta i Fasetten och hur vägen till målet ska se ut. Handlingsplanen 
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beskriver vad som behöver göras och vad ska vi jobba med.  
 

Arbetssätt 
Beroende på vad ungdomen har haft för önskemål och behov har arbetssättet sett olika ut. Nedan 
beskrivs exempel på vad vi har jobbat med.  
 
Inskrivning på Arbetsförmedlingen 
Om ungdomen inte varit inskriven på Arbetsförmedlingen har hen fått information om vad det 
innebär att vara inskriven som arbetssökande. Vid behov har även hjälp med inskrivning skett.  
 
CV och personligt brev 
Om ungdomen saknat ansökningshandlingar har vi tillsammans upprättat CV och personligt brev. 
Utgångspunkten har varit att ungdomen själv ska skriva det men ibland har koordinator fått vara 
mer behjälplig, exempelvis vid begränsade språk- och skrivkunskaper. Om ungdomen redan har CV 
och personligt brev sedan tidigare har koordinator gett feedback på det. Ungdomen har även fått 
information om hur man gör för att anpassa sina ansökningshandlingar utifrån den tjänst man 
söker.  
 
Hur söker man jobb: arbetsmarknadskunskap 
Information om olika sätt att söka jobb på, exempelvis genom annons, olika jobbsökarsidor, 
spontanansökningar, sociala medier, genom nätverk. Visat exempel på bemanningssidor och hur 
man kan registrera sig där som arbetssökande. Förklarat hur en jobbsökarprocess vanligtvis går till 
från det att man skickar in ansökningshandlingar tills ett anställningsavtal skrivs. Information om 
hur man kan följa upp och ta lärdom från tidigare ansökningar.  
 
Intervjuträning 
Information om vad som är viktigt att tänka på före, under och efter en arbetsintervju. Vanliga 
intervjufrågor har gåtts igenom och ungdomen har även fått testa på att göra en intervju med 
koordinatorn. 
 
Studie- och yrkesvägledning 
Om ungdomen varit intresserad av studier har vi pratat om olika utbildningsformer, exempelvis 
Komvux, Folkhögskola och arbetsmarknadsutbildning. Information om vad CSN är för något. Vid 
behov har hjälp med ansökningar till studier genomförts. Koordinator har även hjälpt till i kontakt 
med studie- och yrkesvägledare.  
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Studiebesök 
Studiebesök har genomförts på företag och på skolor. Detta med syfte att väcka intresse för en 
bransch eller för studier.  
 
Anställningskunskap 
Information om grundläggande begrepp som är bra att känna till vid en anställning, rättigheter och 
skyldigheter på en arbetsplats. Information om A-kassa och fackförbund.  
 
Praktik 
Praktikplats har ordnats i syfte att få mer erfarenhet och en referens.  
 
Gemensamma möten med samverkanspartners 
Trepartsmöten har genomförts med andra aktörer, exempelvis Arbetsförmedlingen, 
arbetsmarknadsenheten eller ekonomiskt bistånd. Detta i syfte att ha gemensamma planeringar 
och uppföljningar.  
 
Motiverande och vägledande samtal 
Motiverande samtal har genomförts i syfte att peppa ungdomen och motivera till att vara aktiv för 
att nå sitt mål. Vägledande samtal har skett regelbundet för att stötta ungdomen i jobbsökandet.  
 
Uppföljning 
När ungdomen fått jobb eller kommit in på studier har en dialog skett om ungdomen önskar vara 
kvar i Fasetten ett tag till för uppföljning. Detta med syfte att underlätta för ungdomen att 
bibehålla jobb eller fortsätta sina studier. Om ungdomen har velat ha uppföljning har vi kommit 
överens om hur uppföljning ska ske, exempelvis genom telefonsamtal eller sms.  
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Önskat läge – utvärdering av vald metodik 
Syftet med att delta i Fasetten 2.0 är att ungdomen ska få de kunskaper och det stöd som behövs 
för att på egen hand finna ett jobb eller studier, alternativt göra en stegförflyttning närmre 
arbetsmarknaden.  
 
Vi hade också sett en fördel i att ha med fler professioner i projektet likt:  
 
Koordinator: Håller i enskilda samtal/ uppföljningar och vissa gruppaktiviteter, samverkar med 
andra myndigheter.   
 
Kontaktperson på Arbetsförmedlingen: En utsedd kontaktperson som koordinatorn kan vända sig 
till vid frågor samt som också kan vara delaktig i ungdomens planering.   
 
Samordnare riktat mot näringslivet: Någon som jobbar för att etablera kontakt med företag som 
vill ställa upp för studiebesök, speedintervjuer och med praktikplatser, matchar ut ungdomar mot 
företag.   
 
SYV: en utbildad allmän studie- och yrkesvägledare.   
 
Specialpedagog: Någon som hjälper de ungdomar som har svårigheter som t ex läs- och 
skrivsvårigheter, NPF diagnoser att sätta upp strategier som fungerar för dem i sammanhanget.   
  
Kartläggningssamtal  
Kartläggningssamtalet genomförs av koordinator för att lära känna ungdomen och få en bild av vad 
ungdomen har för kompetenser och erfarenheter samt målsättning. Såväl möjligheter som 
eventuella hinder/ svårigheter kartläggs.  Syftet med kartläggningssamtalet är att identifiera vad 
ungdomen har för behov av insatser för att komma närmre jobb eller studier.   
 
Efter kartläggningssamtalet görs en planering med vilka insatser ungdomen ska delta i samt hur 
ofta enskilda samtal ska genomföras. Tydligheten i detta är för ungdomens fortsatta utveckling och 
för att hen själv bestämmer över sin framtid.   
 
Önskat läge  
I samband med uppstart/ kartläggning vore det önskvärt om man kunde utgå från något formulär 
eller test för att bedöma vilken nivå av behov av stöd som ungdomen befinner sig på.   
Syftet med det är att från början kunna tillsätta rätt resurser. Önskvärt är också att man kan utföra 
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fler teman i grupp både för att det blir en känsla av att tillhöra samt att man kan diskutera och byta 
tankar och erfarenheter med varandra, även för att personer från myndigheter, företag med mera 
ska ha möjlighet att avsätta tiden.   
 
Inskrivning på Arbetsförmedlingen/ information från Arbetsförmedlingen  
Person från Arbetsförmedlingen informerar i grupp om vad det innebär att vara inskriven på 
Arbetsförmedlingen och vilken hjälp och stöd som finns att få genom dem. Information om 
Arbetsförmedlingen ges för att ungdomen ska bli medveten om hur myndigheten kan hjälpa till. 
Ofta är det ett krav att vara inskriven som Arbetssökande om man har försörjningsstöd. 
Informationen ges även för att ungdomen ska känna till vilka skyldigheter man har som inskriven 
på Arbetsförmedlingen och för att få bättre koll på hur man navigerar på deras hemsida och på 
Mina sidor.   
 
CV och personligt brev  
Koordinator går igenom i grupp hur CV och personligt brev skrivs samt delar ut exempel. Säkerställ 
att ungdomen har ett fungerande CV och personligt brev samt vet hur man gör för att ändra i det 
och anpassa utifrån sökt tjänst. Ungdomen skriver ett första utkast på CV och PB och mejlar till 
koordinatorn för feedback. Syftet är att ungdomen ska ha fungerande ansökningshandlingar som 
ökar möjligheterna att få jobb.  
 
Hur söker man jobb  
Koordinator informerar i grupp om olika sätt att söka jobb på, exempelvis genom annons, olika 
jobbsökarsidor, spontanansökningar, sociala medier, genom nätverk. Visar exempel på 
bemanningssidor och hur man kan registrera sig där som arbetssökande. Förklarar hur en 
jobbsökarprocess vanligtvis går till från det att man skickar in ansökningshandlingar tills ett 
anställningsavtal skrivs. Går igenom hur man kan följa upp och ta lärdom från tidigare ansökningar. 
Syftet är att ungdomen ska känna till hur man söker jobb och få kunskap om hur man följer upp 
sina ansökningar. Detta görs för att öka möjligheterna att få jobb. Syftet är även att ungdomen ska 
få kunskap i hur en jobbsökarprocess brukar gå till. Ungdomen får i uppgift att söka 2–3 jobb på 
olika sätt och mejla koordinatorn.  
 
Arbetsmarknadskunskap  
Information om arbetsmarknaden ges genom att se (aktuellt) webbinarium, exempelvis: Jobben 
att satsa på nu – och i framtiden - Arbetsförmedlingen - Webbinarium (arbetsformedlingen.se)  
Ungdomarna delas därefter in i mindre grupper för att tillsammans välja ut några yrken och ta reda 
på information om vad det är för efterfrågan på valda yrken, hur lönen ser ut och vad som krävs 

https://arbetsformedlingen.se/play/webbinarium/yrken-att-satsa-pa-nu-och-i-framtiden
https://arbetsformedlingen.se/play/webbinarium/yrken-att-satsa-pa-nu-och-i-framtiden
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för att arbeta inom yrkena. Gemensam uppföljning och presentation av valda yrken görs. Syftet är 
att ungdomen ska få mer kunskap om hur arbetsmarknaden ser ut för att kunna göra ett 
välgrundat yrkes- och/eller studieval. De får även träning i att utmana sig i olika 
gruppkonstellationer. 
  
Studiebesök på företag   
Samordnare har bokat in företag inom olika branscher som ungdomarna får besöka i grupp. Inför 
besöket ska ungdomarna förbereda frågor. Syftet är att ungdomen ska få en inblick i hur olika 
yrken fungerar, få ökad valkompetens och för att knyta kontakter med företagare.   
 
Personlig marknadsföring  
Koordinatorn går igenom i grupp hur man kan göra för att marknadsföra sitt personliga varumärke. 
Därefter får ungdomen göra en hisspitch- det vill säga en kort presentation av sig själv med 
utgångspunkt i dessa frågor: Vem är jag? Vad vill jag? Vad kan jag? Syftet är att ungdomen ska 
reflektera över vilken bild hen vill förmedla av sig själv i ett professionellt sammanhang och bli 
bekväm i att presentera sig själv på ett enkelt sätt inför kommande intervjuer eller andra 
situationer. Presentationen genomförs sen i grupp alternativt på det individuella samtalet.   
Intervju   
Koordinator går igenom i grupp vad som är viktigt att tänka på före, under och efter en intervju. 
Vanliga intervjufrågor gås igenom och diskussion förs om hur man kan svara på frågorna. 
Ungdomarna får träna med varandra på att göra en intervju. Syftet är att ungdomen ska vara 
förberedd inför en interbetsintervju.   
 
Speedintervjuer med företag  
Samordnare bjuder in lokala företagare som håller i kortare intervjuer med ungdomarna. Syftet är 
att ungdomen ska knyta kontakter genom att träffa företagare och få göra en intervju i ”skarpt 
läge”. 
 
Studie- och yrkesvägledning  
Studie- och yrkesvägledare ska informera i grupp om olika studieformer och utbildningar, 
exempelvis Komvux, Folkhögskola, arbetsmarknadsutbildning. Information om vad CSN är. 
Ungdomen ska även få ett enskilt samtal med studie- och yrkesvägledare för att bolla frågor om 
utbildning, behörighet, antagning och yrkesval. Vid detta tillfälle ska ungdomen ha med sig sina 
betyg. Syftet är att ungdomen ska få ökad valkompetens genom att få information om olika 
studieformer, kunskap om var och hur man ansöker och en genomgång av betygen för att veta om 
något saknas.   
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Studiebesök på skolor  
De ungdomar som är intresserade av studier ska få möjlighet att genomföra studiebesök på skolan 
dem är intresserade av tillsammans med koordinatorn. Syftet med studiebesöket är att ungdomen 
ska få mer information om skolan/ utbildningen och även höja motivationsnivån för studier.  
 
Anställningskunskap  
Inbjuden person från exempelvis LO eller något fackförbund går igenom grundläggande begrepp 
som är bra att känna till vid en anställning, rättigheter och skyldigheter på en arbetsplats. 
Informerar om A-kassa och fackförbund. Syftet är att ungdomen ska få grundläggande kunskaper 
inför en kommande anställning.  
 
Anställning/ studier  
När ungdomen kommer in på studier eller fått en anställning, kom överens om hur hen önskar 
uppföljning. Kontakt på sms/ telefon/ möte för att följa upp att det fungerar bra för ungdomen. 
Syftet med uppföljningen är att öka ungdomens möjlighet till att behålla jobbet/ slutföra studierna 
och för att kunna fånga upp i tid om det är något som upplevs svårt.  
 
Praktik   
Praktik kan ordnas när ungdomen är i behov av att få erfarenhet eller saknar referenser, inför en 
kommande anställning eller i de fall där ungdomen behöver vägledning inför utbildningsval. Behov 
av praktik diskuteras under enskilt samtal med koordinatorn. När syftet med praktiken är klart 
kontaktas samordnaren som finner en lämplig praktikplats för deltagaren.  
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