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SAMMANFATTNING 
 

Arbetsmarknadskunskap är en satsning som bidrar till att minska 

glappet mellan skolan och arbetslivet i Örebro län. Syftet är att 

öka kunskapen bland unga (13-19 år) om länets arbetsmarknad vilket 

på sikt leder till mer medvetna framtidsval och lättare vägar till 

att få jobb. Projektet finansieras av både offentliga och privata 

arbetsgivare med Handelskammaren Mälardalen som projektägare.  

 

De mätbara målen om 7.000 elever per läsår är hittills väl 

uppfyllda. Totalt har Arbetsmarknadskunskap träffat över 14.000 

elever på drygt 600 inspirationslektioner och samarbetar idag med 

elva av länets tolv kommuner. Kommentarer från elever efter 

lektioner visar tydligt på en ökad förståelse för arbetsmarknaden 

och därmed ökade förutsättningar för mer medvetna framtidsval. 

Många beskriver även att de har fått en ökad motivation och 

förståelse för skolarbetet och kommenterar även det positiva hur 

kommunikatörerna från Arbetsmarknadskunskap pratar med eleverna. 

Genomsnittsbetygen från elever om de tyckte lektionen var bra och 

om de lärde sig mycket om jobb och utbildning ligger med marginal 

över de uppsatta målen. 

  

Olika utvärderingar från skolpersonal som fått ta del av 

innehållet i Arbetsmarknadskunskap bekräftar tydligt samma bild 

som eleverna ger och de ger projektet höga betyg. Personalen 

poängterar också den stora vikten av att det kommer in någon 

utifrån ”verkligheten” in i skolan. Dessutom finns en stark önskan 

att få jobba mer med Arbetsmarknadskunskap och skapa en större och 

mer långsiktig förankring i skolan på flera plan.      

 

Projektets finansiella aktörer uppger en hög nöjdhetsgrad och 

poängterar det viktiga med att Arbetsmarknadskunskap kan fungera 

som en neutral bro mellan skola och arbetsliv. En överväldigande 

majoritet av aktörerna uppger dessutom att de gärna vill fortsätta 

stötta Arbetsmarknadskunskap finansiellt efter projekttiden löpt 

ut.  

 

Utifrån resultaten är det tydligt att en utveckling och 

förlängning av Arbetsmarknadskunskap är efterfrågad av samtliga 

målgrupper. För att på sikt få en större och mer varaktig effekt 

krävs fler och ännu mer differentierade lektioner per årskurs. 

Detta innebär i förlängningen ett djupare samarbete både med 

skolor och kommuner i Örebro län. Resultaten visar dessutom att 

lektioner i Arbetsmarknadskunskap även ger stor effekt på 

nyanlända elever.  

 

Inom ramen för utveckling finns även behov av branschspecifika 

lektioner inom sådana områden där arbetsgivare har som allra 

störst utmaningar i sin framtida kompetensförsörjning. 
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BAKGRUND 
 

Analyser och prognoser från bland annat Arbetsförmedlingen och 

Kompetensplattformen (Region Örebro Län) visar att det idag och 

under en lång tid framöver kommer råda arbetskraftsbrist inom 

flera branscher; bland annat inom teknik, IT, tillverkning, 

pedagogik samt vård och omsorg. Matchningen på arbetsmarknaden 

mellan efterfrågan och utbud på kvalificerad arbetskraft är idag 

bristfällig. Ett skäl till det kan vara ungdomars, lärares och 

föräldrars bristande information om vad arbetsmarknaden behöver 

och vilka bristyrken som finns. 

 

Konceptet ”Arbetsmarknadskunskap i skolan” skapades av föreningen 

”Jobba i Västerås” (JIV) för att höja kunskapen om arbetsmarknaden 

hos ungdomar och därigenom öka ungdomarnas möjlighet att välja 

vägar som leder till arbete. JIV har presenterat 

Arbetsmarknadskunskap i en rad olika nationella forum och lyfts 

fram som en framgångsrik verksamhet av exempelvis Skolverket. 

Arbetsmarknadskunskap ger även skolorna ett starkt stöd avseende 

arbetet med implementeringen av Skolverkets nya allmänna råd 

om arbete med studie- och yrkesvägledning.  

 

På uppdrag av Regionförbundet Örebro (nuvarande Region Örebro Län) 

genomfördes en förstudie under hösten 2013 med syftet att 

undersöka förutsättningarna för en implementering av 

Arbetsmarknadskunskap i Örebro län. Resultatet av förstudien 

visade att samtliga målgrupper bekräftar att Arbetsmarknadskunskap 

skulle kunna vara en bra modell för att stötta ungdomar i att göra 

medvetna och väl underbyggda studie- och yrkesval i Örebro län. De 
arbetsgivare från olika branscher t ex teknik, tillverkning, 

finans och IT, som fått AMK presenterat för sig uttryckte stort 

intresse av AMK, men även offentliga arbetsgivare som landstinget 

och kommuner var positiva.  

 

I mitten på juni 2014 beviljades medfinansiering från Region 

Örebro Län och projektet startade med två anställda kommunikatörer 

i augusti 2014. Projektägare till Arbetsmarknadskunskap är 

Handelskammaren Mälardalen och finansiärer kommer både från 

offentliga och privata arbetsgivare. Sedan hösten 2015 arbetar 

totalt tre personer med Arbetsmarknadskunskap (inklusive 

projektledning). 

 

Deltidsutvärderingen redogör resultatet av projektet 

Arbetsmarknadskunskap under perioden augusti 2014 till och med 

juli 2016.  
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SYFTE & MÅL 
 

Projektets syfte 
 

Syftet med Arbetsmarknadskunskap är att höja kunskapen om 

arbetsmarknaden hos ungdomar i Örebro län, som ökar deras 

möjligheter att välja vägar som leder till arbete. 

 

Projektets mål 
 

Målen för projektet är uppdelade i tre kategorier:  

 Den första kategorin är övergripande effektmål, som anger 

färdriktningen på sikt, vilket innebär att målen kanske inte 

uppnås förrän flera år efter avslutat projekt. 

 Den andra kategorin är projektmål, som är anledningen till 

att projektet genomförs, vilket innebär den situation som 

förväntas råda om projektet levererar förväntade resultat.  

 Den tredje kategorin är resultatmål, som visar de 

aktiviteter som genomförs i projektet och som ska vara 

uppfyllda innan projekttidens slut. 

 

Resultatmålen bidrar till att uppfylla projektmålen, som i sin 

tur, på längre sikt, har en positiv verkan på de övergripande 

effektmålen. 

 

Effektmål 

 Att bidra till ökad samverkan mellan skola och arbetsliv.  

 Att fler ungdomar får förstärkt studielust tidigt. 

 Att skapa en tidigare och tydligare matchning på 

arbetsmarknaden, där ungdomar väljer utbildningar som på 

sikt leder till arbete. 

 Att minska andelen socioekonomiska och könsstereotypa val 

bland ungdomar gällande utbildning och arbete. 

 Att främja arbetslivets kompetensförsörjning och tillgodose 

arbetsgivarnas kompetensbehov i Örebro län 

 Att motverka arbetslöshet och på sikt minska andelen 

arbetslösa ungdomar 

 Att sprida information om Örebro läns arbetsmarknad till 

ungdomar. 

 

  

 

Projektmål 

 Att höja kunskapen om arbetsmarknaden hos ungdomar, som ökar 

deras möjligheter att välja vägar som leder till arbete. 
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Resultatmål 

 Att genomföra Arbetsmarknadskunskapslektioner för 7000 

elever varje läsår. 

 Att erbjuda samtliga skolor i Örebro län föräldramöten och 

utbildningar för skolpersonal i Arbetsmarknadskunskap.  

 Att ha ett genomsnittsbetyg på frågan om lektionen var bra, 

på en skala från 1-5 där fem är bäst, på över 4.0. 

 Att ha ett genomsnittsbetyg på frågan om de lärde sig mycket 

om jobb och utbildning under lektionen, på en skala från 1-5 

där fem är bäst, på över 4.0.  
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MÅLGRUPP & AKTIVITETER 
 

Målgrupper 
 

 Elever i årskurs 7-9 på grundskolan  

 Elever på gymnasiet 

 Skolledare och rektorer 

 Studie- och yrkesvägledare 

 Lärare  

 Föräldrar 

 Arbetsgivare 

 Allmänheten  

 

Elever 
Elever är den primära målgruppen för Arbetsmarknadskunskap och 

därav består projektets huvudsakliga verksamhet av att projektets 

kommunikatörer håller inspirationslektioner för elever. 

Lektionerna är mellan 45-75 minuter långa och hålls klassvis, det 

vill säga i klasser om 20-30 elever. Det som behandlas under 

lektionerna ryms under rubriken ”Var finns jobben och hur tar man 

sig dit?”. Det viktigaste är att sätta igång en tankeprocess hos 

eleverna om att det är de själva som har ansvar över sin framtid 

och för att göra medvetna och väl underbyggda val så behöver de 

engagera sig och söka information.  

 

Skolpersonal  
Möten med skolpersonal ingår i Arbetsmarknadskunskaps vardagliga 

arbetssätt och ett nära samarbete med studie- och yrkesvägledare, 

lärare, rektorer och övrig skolpersonal är av stor vikt för att 

kunna agera framgångsrikt på skolans arena. Ett kontinuerligt 

nätverksbyggande med skolpersonal är därför grundläggande för att 

projektet ska få full genomslagskraft. Rektorerna på skolorna är 

centrala för Arbetsmarknadskunskap. Även studie- och 

yrkesvägledaren på respektive skola är en viktig samarbetspartner 

till Arbetsmarknadskunskap. 

 

Vidare erbjuds också utbildningar i Arbetsmarknadskunskap, allt 

utefter skolornas önskemål. Dessa utbildningar syftar till att ge 

skolpersonal verktyg att föra dialogen om arbete och framtid 

vidare med eleverna. Det finns inom Arbetsmarknadskunskap 

lärarhandledningar som erbjuds skolorna kostnadsfritt. Läroplanen 

för både grundskolan och gymnasieskolan adresserar studie- och 

yrkesvägledning som hela skolans ansvar, varpå detta är ett sätt 

att underlätta arbetet för såväl lärarna som studie- och 

yrkesvägledarna med denna implementering.  
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Föräldrar 
I anslutning till lektioner erbjuds föräldramöten med temat 

Arbetsmarknadskunskap, där föräldrar får samma information som 

deras ungdomar fått. Dessa lektioner utarbetas tillsammans med 

skolan utefter deras önskemål. Syftet till föräldramötena är att 

det ofta är vid ”köksbordet” som framtidens kompetensförsörjning 

avgörs. 

  

Arbetsgivare 
Inom Arbetsmarknadskunskap är det av största vikt att både privata 

och offentliga arbetsgivare i regionen är aktiva parter i 

projektet. Genom ett kontinuerligt nätverkande och 

relationsbyggande med dessa arbetsgivare, kan deras talan föras ut 

i klassrummen, för att beskriva hur Örebroregionens arbetsmarknad 

ser ut både idag och i framtiden, och vilka karriärvägar som 

finns. Relationen med dessa arbetsgivare är nyckeln till ett 

lyckat genomförande. Denna kontakt ger kommunikatörerna mandat att 

representera dem inför målgrupperna, samt att de får en 

direktkontakt gällande arbetsgivarnas nuvarande och framtida 

kompetensbehov. Även Arbetsförmedlingen samarbetar med 

Arbetsmarknadskunskap. De har ett uppdrag att förbättra sin 

information till skolorna och deras statistik används. Utöver 

detta inhämtas information om den lokala arbetsmarknaden genom 

olika branschorganisationer och statistik från SCB. 

 

Allmänheten 
I olika sammanhang är målsättningen att sprida resultaten av 

Arbetsmarknadskunskap och innehåll även till allmänheten. Detta 

kan bland annat ske genom mediabearbetning, sociala medier, 

nätverksträffar eller andra liknande publika sammankomster. 
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METOD 
 

För att mäta resultatet av målen i Arbetsmarknadskunskap (benämns 

fortsättningsvis oftast ”AMK”) under de två första åren har både 

kvantitativa och kvalitativa tillvägagångssätt använts för olika 

målgrupper. 

 

Elever 
 

Utvärdering av löpande lektioner 
Direkt efter lektion i AMK genomförde eleverna en enklare anonym 

skriftlig enkät. Enkäten bestod av tre påstående med en 

efterföljande möjlighet till fri kommentar. Enkäten distribuerades 

av kommunikatörer från AMK och var likartad för samtliga 

årskurser. 

 

Fördjupad utvärdering – utvalda klasser  
Under vårterminen 2016 genomfördes två fördjupade skriftliga 

enkäter avseende framtida studie- och yrkesval. På högstadieskolor 

deltog två klasser i år 7 och två klasser i år 9. På 

gymnasieskolor deltog två klasser i år 1 samt fyra klasser i år 3. 

Totalt genomfördes enkäterna på fem olika skolor och med en 

spridning mellan praktiska och teoretiska gymnasieprogram. Enkäten 

distribuerades med hjälp av skolpersonal på aktuella skolor. 

  

Enkäterna utformades på olika sätt beroende på årskurs. Samtliga 

klasser genomförde den första enkäten ett par veckor innan lektion 

i AMK och den andra enkäten ett par veckor efter lektionen. De två 

likartade enkäterna skulle skapa förutsättningar att undersöka om 

det skedde några förändringar bland de elever som besvarade dem 

båda. Samma påståenden/frågor användes i båda dessa enkäter med 

skillnaden att de var skrivna i olika tempus, samt att en fråga 

tillades på enkät två. Eleverna som besvarade enkäterna blev 

ombedda att skriva sitt namn på enkäterna. 

 

Skolpersonal 
 

Utvärdering av löpande lektioner 
Direkt efter lektion i AMK genomförde vuxna närvarande en anonym 

skriftlig enkät. Oftast var detta lärare, men kunde även vara 

studie- och yrkesvägledare, rektor eller annan skolpersonal. 

Enkäten bestod av fem påståenden med en efterföljande möjlighet 

till fri kommentar och distribuerades av kommunikatörer från 

Arbetsmarknadskunskap. 

 

Fördjupad utvärdering 
Under vårterminen 2016 genomfördes en fördjupad digital enkät för 

berörd skolpersonal på de skolor där AMK genomfört lektioner. 

Enkäten mailades ut från Arbetsmarknadskunskap och genomfördes 

digitalt med anonyma svar. Efter några veckors svarstid skickades 

en påminnelse ut. Enkäten bestod av sju olika påstående/frågor med 

en blandning av fria svar och färdiga svarsalternativ. 
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Föräldrar 
 

På grund av att AMK oftast varit ett av flera inslag i ett 

föräldramöte genomfördes skriftlig enkät endast på två av dessa 

möten. Enkäten var anonym och bestod av fyra påståenden med en 

efterföljande möjlighet till fri kommentar och distribuerades av 

kommunikatörer från Arbetsmarknadskunskap.  

 

Utöver detta berördes även föräldramöte i en av frågorna till den 

fördjupade enkäten till skolpersonal. 

 

Arbetsgivare 
 

Under våren 2016 har det genomfördes intervjuer av arbetsgivare 

som fungerat som aktörer till projektet. De flesta intervjuer 

genomfördes under personliga möten och följt en intervjumall. I de 

fall där intervju inte var praktisk möjlig samlades svar in via 

telefon eller mail. Undersökningen genomfördes av kommunikatörer 

från AMK. 
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RESULTAT 
 

I följande stycken presenteras resultaten av utvärderingar 

uppdelat för de olika målgrupperna. Eftersom det i vissa enkäter 

inneburit stora datamängder belyses främst de resultat som är 

relevanta kopplat till projektets mål och syfte. Påståenden/frågor 

i enkäterna var, om inget annat anges, graderade på en femgradig 

skala från 1 (håller inte alls med) till 5 (håller helt med). 

 

Elever 
 

Totalt mötte AMK under de första två åren 14 240 elever på 603 

inspirationslektioner enligt nedanstående fördelning. 

 

 

 Grundskola Gymnasieskola  

 7 8 9 1 2 3  

Antal 

lektioner 

103 35 141 144 14 166 
603 

279 324 

Antal 

elever 

2381 948 3284 3607 274 3746 
14240 

6613 7627 

 

 
Lektionerna genomfördes på totalt 44 olika skolor (28 grundskolor 

och 16 gymnasieskolor).  

 

 

Utvärdering av löpande lektioner 
Totalt genomfördes skriftliga enkäter av 5 935 elever, varav 2 365 

på högstadiet (främst år 7 och år 9) samt 3 570 på gymnasiet 

(främst år 1 och år 3).  

 

För påstående 1, ”Jag tycker lektionen var bra”, blev totala 

medelvärdet 4.7. 

 

För påstående 2, ”Jag lärde mig mycket om jobb under lektionen”, 

blev totala medelvärdet 4.5. 

 

För påstående 3, ”Jag skulle vilja ha fler liknande lektioner”, 

blev totala medelvärdet 4.4. 
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Skillnader mellan årskurser var relativt liten och visas i 

nedanstående diagram.  

 
 

  

Skillnaden av resultaten över tid mellan perioden augusti 2014 och 

juli 2016 är försumbar. Det kan heller inte utläsas någon skillnad 

på betygen om det varit en eller två kommunikatörer som genomfört 

lektion. 

 

Enkäten avslutades med en frivillig kommentar: ”Skriv nedan vad Du 

tyckte om lektionen i Arbetsmarknadskunskap”. I stort sett 

samtliga elever valde att skriva en kommentar. Vid genomläsningen 

av citaten kunde man urskilja ett par olika mönster kring vad 

elever har tagit upp. Nedan beskrivs de olika typsvaren med 

efterföljande exempel på citat. I stort sett samtliga kommentarer 

är överväldigande positiva och endast några tiotal av tusentals 

kommentarer är av negativ eller delvis negativ karaktär. 

 

Kunskap om arbetsmarknaden 

De allra flesta av elevernas kommentarer beskriver att de fick 

reda på mer om arbetsmarknaden och jobb som de inte visste innan. 

Dessutom vad arbetsgivare kräver och var det kan finnas jobb i 

framtiden kopplat till sin egen utbildning. 

 

”Jag tyckte att det var en bra lektion med mycket bra information 

om arbetslivet och liknande. Jag har lärt mig mer under den här 

korta stunden än hela skoltiden” 

 

”Mycket ny kunskap, vilket medfört nytt tankesätt. Mer klarhet på 

framtiden.” 

 

”Jag tycker att lektionen var jättebra och jag fick veta mycket om 

hur man kan få ett jobb, vad som krävs och vilken utbildning man 

behöver.” 

 

 

 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Påstående 1 Påstående 2 Påstående 3

Medelvärde för elever - Löpande lektioner

Högstadium Gymnasium
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Motivation och inspiration 

En stor del kommenterar även att de blivit motiverade och 

inspirerade av lektionen. Både av arbete och att jobba, men även 

att studera vidare och förståelsen för skolarbetet. Flera skriver 

även om att de får mer hopp om framtiden och vad de själva har för 

konkurrensfördelar.  

 

”Den var tydlig & motiverande. Man får en mycket större förståelse 

inom ämnet & man förstår värdet av skolan. ” 

 

”Det var jätte lärorikt och motiverande. Jag blev sugen på att 

söka info och komma ut i arbetslivet. Jag lärde mig mycket nytt 

och hade gärna haft en längre lektion. ” 

 

”Jag fick en helt annan bild av arbetsmarknaden. Att det finns 

olika jobb som passar mig och att jag kanske trots allt inte är 

värdelös. Man fick se hur det ser ut ur ett annat perspektiv, 

vilket var ganska skönt.” 

 

Medvetna framtidsval 

En annan typ av kommentarer handlar om att det efter lektionen är 

lättare att göra olika val i framtiden. 

 

”Jag tyckte att lektionen var bra, jag blev peppad till att börja 

plugga direkt efter gymnasiet. Jag hade nästan bestämt mig för vad 

jag ville plugga, men nu har många fler dörrar öppnats” 

 

”Jag har själv varit lite stressad och oroad för att man inte ska 

få jobb som passar det jag vill. Det släppte helt efter lektionen. 

Man fick se att det finns många möjligheter. Jag fick också upp 

ögonen för nya yrken.” 

 

Föreläsare och lektionens upplägg 

Ytterligare en stor grupp kommenterar positivt föreläsarnas sätt 

att förklara och prata med eleverna genom ett interaktivt och 

engagerande upplägg. 

 

”Jag tyckte att det var nog den mest intressanta och bästa 

lektionen jag någonsin varit med på. Jag är helt chockad över att 

en hel lektion med prat om arbete är den bästa jag har varit med 

på.” 

 

”Maria och Joakim var superbra föreläsare, grym energi och 

engagemang! Upplägget gjorde hela timmen intressant. Det var 

aldrig tråkigt.” 

 

”Jag tyckte den var asbra. Oskar var en väldigt bra lärare. Det 

brukar nämligen bli tråkigt med genomgång med det blev det inte. 

Det var kul att Oskar förklarade bra och att han var social. Han 

förklarade med ett bra språk.” 

 

”Den var bra och inte långtråkig för att de gjorde lektionen kul 

genom interaktion med eleverna istället för att kasta information 

på oss.” 
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Fler och fördjupade lektioner 

En del elever kommenterar att de gärna vill ha fler lektioner och 

få lära sig mer om ämnet. 

 

”Jag skulle vilja ha fler liknande lektioner när jag blir äldre 

och nästan ska ut i arbetslivet.” 

 

”Jag skulle gärna få lära mig mer om det här och gärna med samma 

föreläsare.” 

 

Lektionens längd  

Ett fåtal av alla kommentarer beskriver att de tyckte lektionen 

gick för snabbt eller att det vara stressigt och att de gärna 

ville ha en längre lektion. 

 

”Den var intressant och så men lite stressig” 

 

”Det var mycket roligt men det var synd att lektionen var så kort. 

Jag önskar att de skulle varit längre.” 

  

Utvärdering löpande lektioner – nyanlända 
Av det totala antalet elever som fått del av lektionen i AMK under 

de första två åren ingick även ett par hundra elever som var 

nyanlända till Sverige. Lektionen innehöll samma moment som 

normalt, men krävde oftast längre tid på grund av bristfälliga 

språkkunskaper eller behov av tolkar. Specifikt har resultat 

plockats ut från ”SPRI” (språkintroduktion för unga) i Örebro 

kommun för åldrarna 16-19 år, totalt 185 elever. 

 

För påstående 1, ”Jag tycker lektionen var bra”, blev totala 

medelvärdet 4.8 

 

För påstående 2, ”Jag lärde mig mycket om jobb under lektionen”, 

blev totala medelvärdet 4.6. 

 

För påstående 3, ”Jag skulle vilja ha fler liknande lektioner”, 

blev totala medelvärdet 4.5. 

 

I den avslutande fria kommentaren (”Skriv nedan vad Du tyckte om 

lektionen i Arbetsmarknadskunskap”) ser man liknande kommentarer 

som för standardlektionerna. Noterbart är att många elever 

verkligen tog sig tid och försökte svara efter bästa förmåga på 

svenska istället för modersmålet. 

 

”Jag tycker om att lektioner det var bra för mig. Jag vilja ha 

fler liknande lektioner. Tack för att ni gav råd för oss.”  

- Elev på SPRI Bas 

 

”Jag gillar information om arbetsmarknadskunskap. Det var 

jätteviktigt. Det var roligt också. Lärorikt. Nu kan vi bestämma 

vad ska vi bli i framtiden. Tack för lektion.”   

- Elev på SPRI Bas 
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”Den är nyttig. Den får oss fundera lite större och smartare. Den 

får oss att kolla på vilka jobb som behövs i Sverige.”  

– Elev på SPRI Forts. 

 

”Jag tyckte lektionen var bra. Jag lärde mig några saker som jag 

hade ingen aning om, exempelvis att man kollade så mycket 

attityden.”  

– Elev på SPRI Forts. 

 

Fördjupad utvärdering – utvalda klasser 
Den första fördjupade skriftliga enkäten genomfördes av totalt 199 

elever (fördelade från år 7 i grundskolan upp till år 3 på 

gymnasieskolan) och den andra uppföljande enkäten (en tid efter 

genomförd AMK-lektion) genomfördes av totalt 186 elever.  

 

För påståendet ”Jag är säker på vad jag vill jobba med” blev 

totala medelvärdet 3.4 på enkät nr 1 och 3.5 på enkät nr 2.  

 

För påståendet ”Jag har god kännedom om var man kan få jobb” blev 

totala medelvärdet 3.3 på enkät nr 1 och 3.6 på enkät nr 2.  

 

För påståendet ”Jag känner mig motiverad i mitt skolarbete” blev 

totala medelvärdet 3.5 på enkät nr 1 och 3.5 på enkät nr 2.  

 

Påståendet ”Jag tycker lektionen i Arbetsmarknadskunskap hjälpt 

mig i mina framtida studie- och/eller yrkesval” fanns endast på 

enkät nr 2 och där blev det totala medelvärdet 3.5.  

 

Efter det sista påståendet följde en frivillig kommentar: ”På 

vilket sätt har lektionen i Arbetsmarknadskunskap hjälpt dig i 

dina framtida studie- och/eller yrkesval?”. Ungefär häften av alla 

svaranden uppgav en kommentar. Den största majoriteten av dessa 

beskriver att de fått mer insikt i arbetsmarknaden och hur man kan 

tänka för att få jobb i framtiden med citat som ”Det vidgade 

vyerna” och ”Jag fick mer kunskap om arbetsmarknaden vilket är 

bra”. 

 

Många kommenterar även att de fått kunskap om vad arbetsgivare 

kräver för att få jobb i framtiden genom citat som "Jag har fått 

veta vilka jobb som är lättare att få en andra jobb. Förstod vad 

en arbetsgivare vill ha för att ge en det jobbet.” och ”Har fått 

en bättre syn över vad en arbetsgivare söker i en person”. 

 

De fördjupade enkäterna innehöll även fler frågor/påståenden och 

data men kopplas inte på samma sätt till målet och syftet med AMK 

varför de utelämnas i denna deltidsutvärdering. 

 

Skolpersonal 
 

Utvärdering av löpande lektioner 
Totalt genomfördes 250 enkäter av vuxna deltagare på lektioner 

varav 150 på högstadieskolor och 100 på gymnasieskolor. Till 

största del bestod denna grupp av lärare, men också av studie- och 

yrkesvägledare samt annan skolpersonal. 
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För påstående 1, ”Jag tycker lektionen var bra”, blev totala 

medelvärdet 4.8. 

 

För påstående 2, ”Jag upplever att lektionen var nyttig för 

eleverna”, blev totala medelvärdet 4.9. 

 

För påstående 3, ”Lektionen motiverade mig att arbete vidare med 

Arbetsmarknadskunskap”, blev totala medelvärdet 4.5. 

För påstående 4, ”Jag tycker att det behövs mer 

Arbetsmarknadskunskap i skolan”, blev totala medelvärdet 4.7. 

 

Skillnader mellan årskurser var mycket liten och visas i 

nedanstående diagram. 

 

 

 
 

Enkäten avslutades med en frivillig kommentar: ”Skriv nedan vad Du 

tyckte om lektionen i Arbetsmarknadskunskap”. I stort samtliga 

vuxna valde att skriva en kommentar. Vid genomläsningen av citaten 

kunde man urskilja ett par olika mönster kring vad de vuxna har 

tagit upp. Nedan beskrivs de olika typsvaren med efterföljande 

exempel på citat. I stort sett samtliga kommentarer är positiva. 

 

Kunskap om arbetsmarknaden 

En mycket stor del av citaten tar upp hur bra det är att eleverna 

får kunskap om arbetsmarknaden och ”input utifrån”. 

 

”Mycket viktigt för eleverna att få ta del av 

arbetsmarknadskunskap. Jag tror att eleverna kommer att börja sin 

process mot yrkeslivet/gymnasieval i och med detta. Inspirerande.  

 

”Ni var förankrade i verklighetens arbetsmarknad vilket var 

suveränt! Det finns allt för mycket snack om detta ämne som 

blundar för vår målgrupps verklighet.” 
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Tränar på framtiden i skolan 

En annan stor grupp kommenterar det värdefulla att koppla ihop de 

förmågor som eleverna tränar på i skolan till kommande verkligt 

arbetsliv. 

 

”Jag vill lyfta mer i undervisningen som eleverna tränar på i 

framtiden. Som lärare är en sån här lektion guld värd. Allt det vi 

strider för är viktigt (attityd, social, komma i tid). Tack!” 

 

”Bra och viktigt! Strålande att göra kopplingen till att det de 

gör varje dag (komma i tid, samarbeta, bemötande mm) faktiskt 

betyder mycket inför deras framtida yrkesliv.” 

 

Föreläsare och lektionens upplägg 

I flera kommentarer beskrivs det värdefulla i föreläsarnas upplägg 

och kommunikationen med eleverna på ett positivt sätt. 

 

”Fångade eleverna! Nivån på kommunikationen toppen, eleverna kände 

att de var delaktiga” 

 

”Mycket bra upplägg! Bra med dialog och att lektionen utgick från 

elevernas frågor och erfarenheter!” 

 

Fler lektioner och uppföljning 

En del kommentarer att man borde ha fler lektioner eller 

uppföljning på olika vis.  

 

”Bra, mycket tankar att diskutera vidare med eleverna” 

 

”En sån här lektion vore en superkick varje hösttermin” 

 

”En fortsättning vore kul!” 

 

Fördjupad utvärdering 
Totalt skickades enkäten ut till 60 st personer på de skolor där 

Arbetsmarknadskunskap genomfört lektioner. Totalt svarade 34 

personer på enkäten. Fördelningen mellan de svarandes olika 

yrkesroller visas i diagrammet nedan. 
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34 personer svarade på fråga 1 ”Vad tycker du allmänt om 

genomförda lektioner i Arbetsmarknadskunskap på er skola?”. 

Samtliga personer tyckte att lektionen var bra eller mycket bra. 

Många kommenterade att de tyckte att lektionen också var 

inspirerande, intressant, givande och engagerande. 

Några citat från enkätsvaren återfinns nedan: 

    

”Det har varit ett mycket professionellt inslag i elevernas 

lärande. Det har också varit mycket uppskattat vilket eleverna 

visat på flera sätt." 

 
”Inspirerande och sätter igång många tankar hos ungdomarna." 

 

”Det är jättebra att det kommer folk utifrån som har haft 

direktkontakt med arbetsgivare och pratar om hur arbetslivet 

fungerar. Det blir mer trovärdigt, för det är svårt att bli 

’profet sitt eget land’.” 

 

På fråga 2 ”Om Arbetsmarknadskunskap har genomfört lärarutbildning 

och/eller föräldramöte på er skola, vad tyckte du om det?” svarade 

totalt 18 personer. Dessa 18 svar innehåll nästan uteslutande 

positiva kommentarer från de som haft ett föräldramöte och/eller 

en lärarutbildning. Endast ett svar indikerade att försöket med 

att hålla föräldramöte inte gav ”så stor genomslagskraft”. 

  

Bland citaten återfinns annars kommentarer som ”Fantastiskt bra!”, 

”Positiv respons från både lärare och föräldrar.” samt ”Gensvaret 

från föräldrarna var oerhört positivt.” 

 

 

23 personer svarade på fråga 3 ”Har du sett någon typ av 

förändring hos elever efter genomförd lektion i 

Arbetsmarknadskunskap? Om ja, på vilket sätt?”. 

  

Majoriteten svarade att de upplevde att lektionen hade lett till 

en förändring hos eleverna, även om det var svårt att mäta mer 

konkret. Flera indikerade att de sett en förändring och ökad 

medvetenhet i elevernas tankesätt kring jobb och studieval. Endast 

en person sade sig inte kunna märka någon förändring alls. 

 

Några exempel på svar på frågan återfinns nedan:  

 

”De har fått hopp om framtiden och att det kan finnas en plats för 

dem på arbetsmarknaden även om de inte kan komma in på en 

högskoleutbildning” 

 

”Eleverna är mycket mer medvetna om sin egen roll på arbets-

marknaden. De förstår att ta mer ansvar för sin framtid och de 

förstår bättre hur arbetsmarknaden fungerar.” 

 

”De har fått fler tankar kring vilka jobb som finns och vad som är 

betydelsefullt när man söker jobb. Det hör man på deras prat 

efteråt.” 
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På fråga 4 ”Arbetsmarknadskunskap har flera olika projektmål. Hur 

väl tycker du att nedan påståenden är uppfyllt för eleverna efter 

genomförda lektioner på er skola?” svarade totalt 33 personer. 

 

Samtliga personer håller helt eller delvis med om att lektionen 

ger eleverna bättre kunskap om arbetsmarknaden. En majoritet, 

drygt 70%, håller även helt eller delvis med om att lektionen 

bidrar till att öka elevernas studiemotivation. Nästan 80% håller 

med helt eller delvis om att eleverna efter lektionen har fått 

bättre förutsättningar för mer medvetna val om sin framtid. 

 

Fördelningen av svaren återfinns i diagrammet nedan. 

 

 
 

 

 

Fråga 5 ”Hur tycker du Arbetsmarknadskunskap har förankrats på din 

skola?” besvarades av 31 personer. 

 

Knappt hälften av svaren tyder på att Arbetsmarknadskunskap varit 

bra förankrat på skolan. Övriga upplever att förankringen kunde ha 

varit bättre och/eller ”bredare”, dvs på flera nivåer i 

organisationen. Omdömen sträcker från t ex ”Toppen på alla sätt” 

till ”Ingen direkt förankring, visste ens inte att ni skulle 

komma”. 

 

Flera pekar på vikten av att få till en bättre förankring hos både 

lärare och skolledning och nämner även betydelsen av en fortsatt 

dialog mellan lärare och elev efter lektionen har genomförts.    
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På fråga 6 ”Är det något du skulle vilja förbättra i 

Arbetsmarknadskunskap? (det kan gälla själva lektionen, 

lärarutbildning eller rent praktiskt med bokningar osv)” svarade 

totalt 24 personer. 

 

Knappt hälften såg i dagsläget inga förbättringsbehov kring 

Arbetsmarknadskunskap. Av de som noterade ett förbättrings- 

och/eller utvecklingsbehov handlar det i huvudsak om volym (fler 

lektioner), bättre och mer långsiktig planering (kontinuitet) samt 

ytterligare förbättrad koppling mellan yrke/bransch och elevens 

skolgång. 

 

Ett urval av citat återfinns nedan: 

 

”Jag skulle vilja se en kontinuitet, dvs att det återkommer med 

jämna mellanrum så att eleverna får det flera gånger under olika 

utvecklingsfaser i livet och i olika skolnivåer. t ex 7:an 8:an 

eller 9:an, 1:an och 3:an där lektionen anpassas till var eleverna 

ligger på för nivå.” 

 

”Mer än ett pass/klass.” 

 

”Min fundering är hur vi kan gå vidare för att ta nästa steg, dvs 

hur vi får ut kopplingen till yrke och arbetsliv ut till 

respektive ämne för att det på så sätt ska leda till ökad 

studiemotivation.” 

 

 

Fråga 7 ”Arbetsmarknadskunskap är i dagsläget ett treårigt projekt 

som pågår till och med våren 2017. Anser du att projektet borde 

fortsätta? Om ja, på vilket sätt?” utgjorde den sista frågan i 

enkäten och besvarades av 33 personer. 

 

Samtliga svaranden anser att Arbetsmarknadskunskap bör fortsätta i 

någon form. Ca en tredjedel menar att nuvarande struktur fungerar 

bra och att Arbetsmarknadskunskap kan drivas på samma sätt även i 

fortsättningen.  

 

Några utvalda citat återfinns nedan: 

 

”Ja på liknande sätt. Det bästa är att det kommer utifrån och att 

arbetsgivare har fått gett sin röst, det är sådant som ungdomar 

kan ta till sig.” 

 

”Ja men det bör förändras så att det blir en mer beständig 

’aktivitet’ kanske mer som ett stöd till lärarna så att de 

utbildas mer.” 

 

”Ja absolut! Rektorerna/skolledarna borde vara mer aktiva när det 

gäller att engagera lärarna att vidareutveckla konceptet och ta 

tillvara möjligheten att diskutera framtid/arbete med eleverna, 

därför borde en aktivitet tas fram som riktar sig enbart till 

rektorer.” 
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Föräldrar 
 

Totalt deltog AMK på 20 föräldramöten, varav 18 på grundskolan och 

två på gymnasieskolan. Antalet närvarande föräldrar uppskattas 

till drygt 700 personer. Utvärderingar genomfördes på tre av dessa 

föräldramöten med totalt 122 svaranden.  

 

För påstående 1, ”Jag tycker föredraget var bra”, blev totala 

medelvärdet 4.8. 

 

För påstående 2, ”Jag tycker informationen var nyttig”, blev 

totala medelvärdet 4.8. 

 

För påstående 3, ”Föredraget motiverade mig att stötta mitt/mina 

barn dennes/dras framtida studie- och yrkesval”, blev totala 

medelvärdet 4.7. 

 

För påstående 4, ”Jag tycker att det behövs mer 

Arbetsmarknadskunskap i skolan”, blev totala medelvärdet 4.8. 

 

Enkäten avslutades med en frivillig kommentar: ”Skriv nedan vad Du 

tycker om föredraget i Arbetsmarknadskunskap”. I stort sett 

samtliga kommentarer var positiva och handlade i huvudsak om att 

AMK var viktigt, bra och intressant även för de som föräldrar och 

fungerar som en ”väckarklocka” att börja prata framtid med barnen. 

En stor del berörde även på ett positivt sätt själva upplägget och 

föreläsarnas agerande. 

 

"Mycket intressant. Man får lite att tänka på som förälder. Kommer 

att prata om detta hemma med mina barn." 

 

"Jättebra! Hade ingen aning om alla möjligheter våra ungdomar 

har." 

 

”Inspirerande! Ska bli kul att prata med sonen om detta hemma.” 

 

Aktörer 
 

Totalt genomfördes intervjuer eller enkäter av totalt 16 olika 

finansiella aktörer till AMK, både offentliga och privata. Efter 

beskrivning av svaren för varje fråga delges urval av citat. 

 

På fråga 1, ”Vad tycker ni allmänt om projektet AMK? Tycker ni det 

är ett viktigt inslag i skolan? Om ja, varför?”, svarar samtliga 

16 positivt om projektet AMK. Flera kommenterar även hur viktigt 

det är att få input från arbetsmarknaden in i skolan tidigt från 

ett opartiskt håll. Ytterligare lyfts vikten av det gemensamma 

ansvaret både skolan och arbetsgivare har för ungdomarna i 

samhället.  

 

”Bra projekt! Det handlar om vår framtid. Viktigt ur ett 

breddperspektiv och med opartiskheten. Helhetsperspektiv och 

samhällsnytta.” 
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”Utifrån de kontakter jag har haft med skolungdomar och sett 

vilken förståelse de har för det kommande arbetslivet tycker jag 

att AMK gör ett stort arbete för att informera och medvetandegöra 

hur en aktuell arbetsmarknad ser ut, hur företagen ser på sin 

blivande arbetskraft samt skillnaden mellan skola och arbete.” 

 

”AMK är ett viktigt inslag. Det ger elever, föräldrar och 

skolpersonal insikt i dagsläget om kompetensbehov, yrken och 

utbildningar. AMK når ungdomarna.” 

 

På fråga 2, ”Har ni varit med på ett referensgruppsmöte, en 

lektion i skolan eller föräldramöte? Om ja, vad tyckte ni om det?, 

var det tio stycken som deltagit i någon träff med AMK. Samtliga 

beskriver detta positivt och flera lyfter fram AMK:s förmåga att 

inspirera och de minns lektionen som någon mycket bra. Referens-

gruppsmöten beskrivs som viktigt då flera olika parter kan mötas 

och utbyta erfarenheter.  

 

”Refgrupp; Lagom ofta, bra möte, speciellt i kombinationen med AG 

+ skola. Värdefullt att höra hur andra gör. Korta goda exempel. 

Lektion; Väldigt, väldigt bra! Gav en förstärkt bild av projektet. 

AMK är väldigt välkomnande och bjuder in till dialog.” 

 

”Ni fick eleverna att lyssna, fantastisk dialog med eleverna. 

Lärarna pratar ju också med eleverna, men inte med samma gnista.” 

 

 

På fråga 3, ”Är det något ni tycker man kan förbättra inom AMK? 

(eller utveckla, genomföra på annat sätt osv)”, var det 14 som 

svarade varav fem inte hade något förslag på förbättringar. Av de 

övriga svaren lyfts framförallt en djupare och mer långsiktig 

förankring tillsammans med skolan upp samt en utveckling av 

påbyggnadslektioner i specifika branscher. 

 

”Fortsatt diskussion med de ungdomar ni mött. Uppföljnings-

lektioner. Stöd till SYV, exempelvis undervisningsmaterial till 

fortsättning. Fokus där bristen på arbetskraften är, vilka behöver 

samhället framöver för att fungera?” 

 

”Påbyggnadslektioner med teknik, pedagogik och vård/omsorg vore 

kanon om det kan komma igång lika frekvent som ordinarie AMK-

lektion.” 

 

På fråga 4, ”Har ni varit nöjda som aktörer i AMK? Kan ni tänka er 

att fortsätta vara aktör i en 3-årsperiod till?”, svarade 14 

stycken. Samtliga av dessa svarar att de varit nöjda och de allra 

flesta svar att de verkligen kan tänka sig att vara finansiell 

aktör i en period till. Övriga svarar att de troligen vill vara 

och/eller att de först måste förankra beslutet högre upp i 

företaget/organisationen. 

 

”Nöjda. Kommer troligen vara med igen”  

 

”Ja, ser det inte alls som ett problem”. 

 



 

23 

 

På fråga 5, ”Arbetsmarknadskunskap är ett treårigt projekt som 

pågår till 2017. Hur skulle ni vilja att Arbetsmarknadskunskap 

skall drivas efter projektets slut?”, svarade 13 stycken. 

Majoriteten av dessa svar, sex stycken, handlar om vikten av att 

AMK fortsatt drivs av en tredje neutral part som kommer ”utifrån” 

in i skolan. Övriga svarar ja på en fortsättning utan annan 

kommentar eller att AMK skall drivas fortsatt som tidigare. 

 

”Projektet får gärna drivas vidare av Handelskammaren eller annan 

aktör med både näringslivets, kommunernas och skolornas intresse i 

åtanke.” 

 

Övrigt 
 

Även om inte metoden beskrivit detta vill vi ändå lyfta ett par 

andra aktiviteter som AMK genomfört i samråd med vissa kommuner 

och skolor. Detaljresultat av dessa tas inte upp i denna 

utvärdering, men de är ändå betydelsefulla i en utveckling för 

framtiden av AMK. 

 

Tillsammans med personal från JIV (Jobba i Västerås) har det under 

år två av projektet genomförts ett test av sex branschspecifika 

lektioner för elever i år 3 på gymnasiet inom ämnet ”Energi och 

teknik”. Samma pedagogik har använts som i de ordinarie 

lektionerna, men med huvudfokus på en bransch och alla de yrken 

och utbildningar kopplat till denna. 

 

Under de första två åren har det även genomförts tre olika 

föreläsningar för vuxna med i princip samma innehåll som en 

ordinarie AMK-lektion. Målgruppen har varit arbetslösa (främst 

unga med gymnasial utbildning) på två av dessa samt en med vuxna 

personer som varit nyanlända till Sverige. 

 

Information om projektets aktiviteter och resultat har beskrivits 

genom ett femtontal olika artiklar i lokala medier. Dessutom har 

regelbunden publicering skett på AMK:s egna hemsidor. Facebook och 

Twitter (över 500 följare) används i stort sett dagligen för att 

på olika sätt förmedla innehållet i projektet till allmänheten.  
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SLUTSATSER OCH DISKUSSION 
 
Inledningsvis kan konstateras att vi i denna deltidsutvärdering av 

de första två åren i projektet Arbetsmarknadskunskap inte haft 

krav på någon vetenskaplig exakthet. En mängd yttre faktorer och 

olika bakgrundsvariabler uppstår i det komplexa sammanhang som 

projektet verkar i och är svåra att ta hänsyn till. Slutsatser som 

dras av resultaten skall därför istället ses som tydliga tendenser 

och huvuddrag.    

 

Kommuner och skolor 
 

Projektet AMK hade som mål att samarbeta med samtliga kommuner i 

Örebro Län. Redan tidigt togs beslutet att aktuell kommun skulle 

vara finansiell aktör i projektet innan samarbeten med skolor 

startade. Fram till och med juli 2016 samarbetade AMK med nio av 

länets totalt tolv kommuner. I skrivande stund (september 2016) 

har ytterligare två tillkommit till totalt 11 samarbetande 

kommuner. Således konstateras att AMK i stort sett når samtliga 

skolor och elever i hela Örebro län.  

 

Att informera nya skolor i samarbetande kommuner och där efter 

genomföra lektioner i AMK har överlag fungerat bra, även om det 

tagit lång tid på en del skolor. Efter två år kan konstateras att 

AMK når och samarbetar med nästan alla grundskolor och 

gymnasieskolor (både kommunala och privata) i de samarbetande 

kommunerna. 

 

Resultatmål 
 

Projektet har hittills uppnått resultatmålen väl avseende antal 

elever som deltagit på en AMK-lektion. Betygen på dessa ligger 

också rejält över målet om 4.0, både vad gäller om lektionen var 

bra och om de lärde sig mycket om jobb och utbildning.  

 

Resultatmålet att erbjuda föräldramöten för samtliga skolor i 

Örebro län har uppfyllts i de kommuner som samarbetat med AMK. 

 

Projektmål 
 

Eftersom resultatmålen uppnåtts väl har även detta bidragit till 

att också uppnå projektmålen. Dessa handlar om att höja kunskapen 

och sprida information om arbetsmarknaden hos ungdomar som ökar 

möjligheten att välja väger som leder till arbete. Genom 

utvärderingar och citat av tusentals enkäter av elever och vuxna 

efter lektioner anger de allra flesta att de fått mer kunskap om 

arbetsmarknaden och många beskriver även att det underlättar deras 

kommande yrkes- och/eller studieval. 

 

Analyserar man den fördjupade undersökningen av elever där enkät 

genomfördes både före och en tid efter AMK-lektion kan man se ett 

förhöjt resultat i enkät två om eleverna är säkra på vad de vill 
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jobba med och var de kan få jobb i framtiden. Givetvis kan det 

vara andra faktorer än AMK-lektionen som påverkar detta resultat.  

 

Den fördjupade enkäten till skolpersonalen bekräftar även denna 

tydligt att eleverna fått ökad kunskap om arbetsmarknaden efter 

lektionen. De allra flesta ur skolpersonalen anser även att 

eleverna fått bättre förutsättningar för mer medvetna studie- och 

yrkesval efter lektionen, varför projektmålet om att öka 

möjligheten att göra val för elever som leder till jobb kan antas 

vara uppfyllt.      

 

Effektmål 
 

Projektet har sex olika effektmål som är av mer övergripande 

karaktär. En del av dessa kan uppnås flera år efter projektet och 

kan därför vara svåra att mäta. Dessutom är det en rad olika 

omvärldsfaktorer som kan påverka dessa effektmål. Nedan förs en 

diskussion om hur AMK:s resultat ändå kan kopplas till 

effektmålen. 

 

Koppling mellan skola och arbetsliv 

Tre av effektmålen handlar om kopplingen till arbetslivet; ökad 

samverkan mellan skola och arbetsliv, tidigare och tydligare 

matchning på arbetsmarknaden samt främjandet av arbetslivets 

kompetensförsörjning i Örebro län. 

 

Angående de två sistnämnda effektmålen är det svårt att direkt 

mäta under projektets gång då de bygger på en längre tid än tre 

år. Däremot indikerar en stor mängd utvärderingar från elever 

efter löpande lektioner samt kommentarer från den fördjupade 

elevundersökningen att de blivit mer medvetna om vad de skall 

välja, ”många dörrar öppnats” och att de fått lära sig om vilka 

jobb som finns i framtiden. Dessutom tar många av svaren upp att 

de fått kunskap om vad arbetsgivare kräver av en person för att få 

jobb i framtiden. 

 

De olika utvärderingarna mot skolpersonal bekräftar även bilden 

ovan samt betydelsen av att arbetslivet ”kommer in” i skolan 

utifrån. Det lyfts upp som trovärdigt och professionellt att någon 

haft direktkontakt med arbetsgivare och pratar om detta med 

eleverna. Vår egen upplevelse när vi har pratat med lärare mellan 

lektioner på skolor är att de överlag har liten tid att själva 

koppla ihop framtida arbetsliv med aktuell undervisning och 

kursplan. AMK:s lektion fungerar då utmärkt som en start i detta 

arbete och läraren kan bygga vidare och återkoppla efteråt.    

 

Flera svar från projektets aktörer lyfter också betydelsen av att 

AMK kommer in i skolan från ett opartiskt håll och att det är ett 

gemensamt ansvar från både arbetsgivare och skolan. Den lokala 

aspekten belyses även här; att elever får kännedom om vilka 

arbetsgivare och jobb som finns i närheten. Detta ger en god 

fortsättning för vidare samverkan genom elevarbeten, studiebesök 

eller andra aktiviteter. Regelbundet deltar också olika 

arbetsgivare på lektion tillsammans med eleverna. Under lektionen 
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får då arbetsgivaren möjlighet att delge egna exempel eller 

erfarenheter kopplade till det som AMK förmedlar.   

 

Sammantaget konstateras att AMK starkt, på flera plan, bidrar till 

en ökad koppling mellan skola och arbetsliv i Örebro län.   

Studiemotivation 

En mängd citat från elever visar på att AMK bidragit till en 

större förståelse för skolarbetet och ökad motivation och 

inspiration inför kommande studier och arbete. Förklaringen verkar 

ligga i att man i större grad förstår vikten av själva studierna 

kopplat till framtidsval och att man då intresseras av att snabbt 

söka mer information. Det är också tydligt att man vill höra mer 

AMK och ha fler lektioner. Detta är ett starkt argument för att 

starta med AMK-lektioner tidigt i åldrarna. 

 

Skolpersonalen bekräftar även ovanstående resonemang i den 

fördjupade undersökningen.   

 

Stereotypa val 

Ett av effektmålen innebär att minska andelen socioekonomiska och 

könsstereotypa val bland ungdomar gällande utbildning och arbete 

vilket är svårt att mäta under projekttiden. AMK har däremot som 

mål att under vare lektion belysa och föra en gemensam dialog med 

eleverna om stereotypa tankar om utbildning och jobb.  

 

Arbetslöshet 

Genom att AMK bidrar till att förbättra matchningen på 

arbetsmarknaden och ökar kunskapen om kommande arbetsliv anser vi 

att det kan vara en av de bidragande faktorerna att på sikt minska 

ungdomsarbetslöshet. 

 

Kommunikatörens arbetssätt 
 

Samtliga målgrupper beskriver upprepade gånger i undersökningarna 

deras upplevelse av arbetssättet som kommunikatörerna i AMK 

använder sig av på lektioner (och även i andra sammanhang). Det 

gemensamma verkar var hur man pratar med och bemöter elever i 

klassrummet och att det lyfts upp som centralt och mycket 

positivt. Både elever och skolpersonal beskriver det stora 

engagemanget och typer av svar som ”det brukar vara tråkigt men 

jag var superintresserad hela tiden” och ni ”fångade eleverna”. 

 

Ett av kärnvärdena i AMK är att integrera och prata med elever 

(istället för till elever) och så långt som möjligt utgå från 

deras egna erfarenheter och bygga lektionen utifrån detta. 

Målsättningen är att inspirera snarare än att ge exakt information 

som eleverna måste komma ihåg. Lektionen bidrar istället till att 

ändra tankemönster och starta en ny process som innebär ett eget 

ansvar att söka information om sin egen framtid. Därför är det av 

stor vikt att AMK förankras på skolan så att skolpersonal kan 

följa upp och stötta eleverna i den fortsatta processen. 

 

Vår uppfattning är att resultaten tydligt visar hur viktigt detta 

kärnvärde är och att det är huvudnyckeln till att få hela AMK att 

fungera i skolan. Detta arbetssätt kräver dock att man har stor 
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vana att möta helt olika grupper flera gånger per dag och att man 

är flexibel i sitt bemötande mot elever. Trots att agerandet kan 

skilja sig mycket åt i interagerandet med elever vill vi betona 

att själv grunderna i lektionen och vad som blir slutresultatet är 

tydligt och lika mellan grupper i samma ålderskategori. 

Arbetssättet kräver därför professionella kommunikatörer som 

ständigt måste lära sig nya vägar och utbyta erfarenheter mellan 

varandra.  

 

Förankring i skolans verksamhet 
 

AMK har besökt över 40 olika skolor i länet och på många av dessa 

träffat både lärare, studie- och yrkesvägledare och 

ledningspersonal. Sammantaget har det varit ett långsiktigt men 

framgångsrikt arbete att ”komma in” på skolorna och genomföra 

olika aktiviteter. I stort sett samtliga skolor (undantaget några 

mindre privata skolor) i samarbetande kommuner har fått ta del av 

AMK:s arbete.  

 

Som vi beskrivit tidigare är det av stor vikt att AMK:s lektion 

följs upp av personal på skolan och att man har forum där eleverna 

kan få råd och stöttning vidare. Under de första två åren har 

AMK:s arbete på många skolor utvecklats och fördjupats. Från att 

på en del skolor haft en enstaka lektion ”när vi har tid” till att 

planera långsiktigt tillsammans med aktuell personal på skolan när 

AMK passar in bäst. Detta i förhållande till skolan arbete med 

studie- och yrkesvägledning eller arbetsmarknadsfrågor.  

 

I den fördjupade utvärderingen från skolpersonalen syns dock att 

över hälften vill ha en ännu bättre och mer långtgående förankring 

på flera plan i skolan. De svarande är i huvudsak studie- och 

yrkesvägledare.  

 

Våra upplevelser är att skolorna är mycket intresserade av att 

samarbeta med AMK, men att lärarna inte alltid har tid eller 

möjlighet att jobba med en uppföljning i sitt enstaka ämne. Vi 

tror dock att man på många olika sätt kan väva in framtidsfrågor, 

utbildning och yrkesval, i ett specifikt ämne utan att det behöver 

ta extra tid. Till denna hjälp har AMK ett lektionsmaterial 

kopplat till aktuell läroplan som frivilligt kan användas som 

inspiration för lärare.  

 

Ovanstående resonemang visar på den stora vikten att AMK 

regelbundet planerar lektioner och aktiviteter med ledning på 

skolor och samtidigt involverar personalen. Förutom lektioner med 

AMK kan det genomföras inspirationsföreläsning och workshop med 

personalen. Det är ett nödvändigt att allt detta arbete vävs in i 

”årshjul” där det finns en tanke och timing med respektive 

aktivitet.   

 

Föräldramöten 

Ett konkret resultat av samarbetet med skolor är AMK:s medverkan 

på föräldramöten. Det har varit en utmaning att få till dessa och 

även att få föräldrar att möta upp kvällstid. Under år två i 

projektet har därför syftet med AMK:s medverkan på föräldramöte 
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förtydligats och kopplats till skolans övriga uppdrag. Dessutom 

erbjuds en speciellt utformad inbjudan av AMK. Detta har snabbt 

gett resultat och under hösten 2016 är det betydligt fler 

föräldramöten inbokade. 

 

Kommentarerna efter genomförda föräldramöten har varit mycket 

positiva från både skolpersonal och deltagande föräldrar vilket 

underbygger värdet av att utveckla och fortsätta med dessa. Det 

verkar som att föräldrarna blir väldigt tacksamma över att få en 

uppdatering av arbetsmarknaden och hur arbetsgivare tänker idag. 

Genom att de också får en förståelse för hur deras barn resonerar 

skapas ett bättre verktyg för att fortsätta framtidsdiskussioner 

på hemmaplan på ett mer utvecklat sätt. 

 

Nyanlända elever 
 

Genomförda utvärderingar av dessa lektioner visar på ännu bättre 

resultat än ordinarie AMK-lektionerna. Trots utmaningar i 

språkförståelse och behov av tolkar på en del lektioner kan vi 

konstatera att pedagogiken fungerar utmärkt även här. Efter att ha 

mött dessa elever under lektion och även pratat med ett flertal 

efteråt är vår uppfattning att de är i starkt behov av att få reda 

på mer om den lokala arbetsmarknaden.  

 

Förutom de formella krav som ställs för att få vissa jobb ger AMK 

även en stor förståelse för hur svenska arbetsgivare resonerar 

kring personliga erfarenheter och egna förmågor. Dessa kan i många 

fall skilja sig starkt mot det land man kommer från och samtidigt 

vara helt avgörande för att ta sig in på den svenska 

arbetsmarknaden. Vi har även mött ett flertal nyanlända elever som 

haft en ”uppgivenhet” i sin framtidstro innan lektionen och varit 

delvis kritiska till olika svenska myndigheter. Efter lektion har 

flera av dessa skrivit att de fått en förnyad motivation och 

förståelse för hur de kan ta sig vidare. Många av dessa elever 

befinner sig eller har befunnit sig i en utsatt situation och då 

kan det vara oerhört viktigt med motivationshöjande insatser och 

någon som kan ge råd vad ens personliga erfarenheter och förmågor 

har för betydelse i Sverige.  

 

Dessutom möter AMK parallellt många olika lokala arbetsgivare och 

kan diskutera erfarenheter av möjligheter för nyanlända på 

arbetsmarknaden. Att kunna återföra dessa samtal direkt in i 

klassrummet bidrar i hög grad till att förbättra elevernas 

möjligheter att komma vidare i utbildning och arbete.   

 

Önskan om förlängning 
 

Ett av uppdragen i projektet var att fråga berörda målgrupper 

kring hur de såg på en fortsättning och förlängning av AMK efter 

tre år. Sammanfattar man alla svar från skolpersonal och aktörer 

svarar i stort sett samtliga att de vill se en fortsättning i 

liknande regi som idag. Flera av dessa svar bygger även på med 

önskan om att det fortsätts drivas av den neutral part som står 

mellan skola och näringsliv. 
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Övrigt 
 

I resultaten i genomförandet av projektet berördes även ett par 

andra aktiviteter som AMK prövat som ett led i en kommande 

utveckling av projektet. 

 

Vad det gäller branschspecifika lektioner är det tydligt att dessa 

uppskattats mycket av berörda skolor och det är även flera aktörer 

som har en önskan om att dessa startar även i Örebro län.  

Syftet med dessa är att belysa de stora branscherna med störst 

utmaningar i kommande kompetensförsörjning. Det gäller i första 

hand teknik och IT, vård och omsorg samt pedagogik men även andra 

branscher kan komma att diskuteras. Vi vill poängtera att dessa 

lektioner genomförs som ett komplement till de ordinarie AMK-

lektionerna. 

 

Vad det gäller de fåtal lektioner i AMK som är genomförda för 

vuxna arbetslösa och nyanlända personer har kommenterarna från 

berörda parter (arbetsförmedlingen och kommuner) varit mycket 

positiva. Det verkar som att AMK-lektionen innehåll fungerar även 

för dessa målgrupper, framförallt som en motivationshöjande insats 

i vägen till jobb, tillsammans med andra aktiviteter hos andra 

instanser som dessa personer vänder sig till. 

 

Angående spridningen av innehållet och resultatet av projektet mot 

allmänheten har framförallt den aktiva användningen av Facebook 

gett resultat med över 500 unika följare. Genom att även uppmana 

elever som fått ta del av lektionen att följa flödet kan vi 

återkoppla lektionens innehåll genom de övriga aktiviteter som AMK 

genomfört. 
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FRAMTID – AMK 2.0 
 

Genom analysen av alla olika utvärderingar och våra egna 

upplevelser av två år i projektet ges nedan olika förslag på de 

utvecklingsområden som vi ser för AMK. Dessa gäller främst från 

hösten 2017, det vill säga när den första projekttiden löpt ut. De 

första fyra delarna är en direkt utveckling och påbyggnad av 

nuvarande projekt medan resterande punkter tar upp delar som vi 

ser som efterfrågade och där vi prövat samtliga med bra resultat.   

 

 Genomföra fler AMK-lektioner. Att erbjuda elever lektion 

minst en gång per läsår från år 7 i grundskolan till år 3 i 

gymnasieskolan.   

 

 Utveckla målgruppsanpassning av innehållet i AMK-lektion. 

Att tydligare differentiera lektionen utifrån AMK:s 

kärnvärden (inklusive lektionens längd) och dokumentera 

detta för respektive ålder eller målgrupp.  

 

 Utveckla förankringen av AMK på skolor. Att arbeta 

långsiktigt enligt en ”röd tråd” i hela skolans arbete med 

studie- och yrkesvägledning. Detta innebär regelbundna möten 

med ledning, lärare och föräldrar på samtliga skolor med 

uppföljning av båda parter. 

 

 Utveckla arbetet med AMK tillsammans med kommunerna. Att se 

till att det finns en AMK-grupp i respektive kommun som 

representerar både näringsliv och utbildning som är 

delaktiga i arbetet AMK genomför. Att sprida goda exempel 

och även låta AMK-grupper träffas gemensamt. 

 

 Branschspecifika lektioner. Som komplement till ordinarie 

AMK-lektioner genomförs lektioner specifikt kopplat till en 

viss bransch där det råder stora utmaningar på arbets-

marknaden. I dagsläget finns färdiga lektioner för 

branscherna teknik/IT samt vård/omsorg och under utveckling 

pedagogik. Efter diskussion med arbetsgivare kan även lokala 

lektioner i andra branscher utvecklas. Dessa ges förslagsvis 

för elever i år 8 eller år 9, men även elever inför 

högskoleval i gymnasiet kan vara aktuellt.   

 

 AMK för nyanlända elever. Utveckla samarbetet med kommunerna 

och genomföra AMK-lektioner för samtliga nyanlända elever 

från år 7 och uppåt (både för de som nyligen anlänt, men 

även för de som varit i Sverige några år). För bästa 

resultat krävs ett starkt samarbete med berörda utbildningar 

och andra instanser, både i förberedelse och efterarbete 

till AMK:s lektioner.   

 

 AMK för vuxna. Samarbeta med kommuner och arbetsförmedling 

och genomföra anpassade motivationshöjande lektioner i AMK 

för vuxna. Målgrupperna kan i första hand vara arbetslösa 

och nyanlända personer.   


