Arbetsuppgift arbetsmarknadscoach/lärare/vägledare
Namn:
Årskurs:
Ämne/Kurs:
Moment:
Mål:

”En annan väg”
Gymnasiet
Enskild Vägledning
Karriärplanering/vägledning
Öka studiemotivation och ge hopp.

Syfte:

Förstärka insikten att alla mål kan
nås via mer än en given väg.
1-4 timmar

Tidsåtgång:

Ungdomen har jobbdrömmar, men de känns avlägsna.
Detta är inte en uppgift som behöver betygssättas, målet är att öka motivation och arbetsvilja.

Instruktion till eleven
Du ska genomföra alla uppgifterna och följa planeringen. Redovisa uppgifterna både skriftligt och
muntligt enligt överenskommelse med din coach/lärare/vägledare. Du ska kunna argumentera för
dina val och ståndpunkter i diskussionsmoment.

•

Vill du studera vidare efter gymnasiet? Argumentera för eller emot.

•

Titta på minst 5 filmer, www.yrmis.se, som representerar en arbetssituation du tycker verkar
intressant och spännande! Helt enkelt jobb du kan tänka dig ha!

•

Välj ut 2 av dessa jobb.

•

Gör en inventering av dina vänners och ditt egna kontaktnät, känner du några som har dessa jobb?
(Om ja, ta reda på hur de fick jobbet?)

•

Är det ett jobb/yrke man kan lära upp sig på plats som en lärlingsutbildning? (Om ja, hur tar du dig
in i branschen?)

•

Ta reda på om det krävs formell utbildning. (Om ja, hur lång är utbildningen, vilken utbildningsform
det är och vad som krävs för att komma in?)

•

Presentera dina 2 favoritjobb och förbered/genomför en presentation av vägen dit. Diskutera
eventuella svårigheter och hur de kan övervinnas.

•
•
•

Sammanställ den informationen du fått fram på för dig lättöverskådligt sätt.
Jämför, skriv upp för- och nackdelar.
Fundera och reflektera över vilken väg du är beredd att gå för att komma fram till målet.
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Hjälpmedel:
YRMIS
På www.yrmis.se kan du titta på filmer med personer som har olika yrken och få inspiration
www.saco.se/studieval--karriar/
Innehåller sökverktyg för att hitta yrken inom olika intresseområden, och annan guidning i
arbetssökandet.
Skolverkets webbplats www.utbildningsinfo.se
Här hittar du information om vad de nationella gymnasieprogrammen leder till, dvs både
studieförberedande och yrkesförberedande.
Högskolornas hemsida
För att ta reda på vad du behöver läsa på gymnasiet för att kunna söka en viss högskoleutbildning kan
du gå in på högskolorna hemsidor och läsa information om respektive program. Antagningskraven
brukar stå i slutet.
Några webbadresser till högskolor
Stockholms univ: www.su.se
Lunds universitet: www.lu.se
GBG:s universitet: www.gu.se
Karolinska institutet: www.ki.se
Sv. Lantbruksuniv: www.slu.se
Din skolas studievägledare
Om du kör fast kan du alltid prata med din SYV. Detta är deras specialområde.
Vuxna i din omgivning
Leta upp vuxna som arbetar inom det område som intresserar dig. Hur trivs de? Vad tyckte de om
utbildningen? Har de några råd till dig?
Arbetsgivare
Ta kontakt med arbetsgivare inom området som intresserar dig. Vilken slags personal kommer de att
behöva i framtiden? Kan du komma på ett besök för att se om det är lika intressant som du tror?
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