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INLEDNING 
 

Arbetsmarknadskunskap är en satsning i Örebro län för att minska 

glappet mellan arbetsmarknaden och skolan. Satsningen startade i 

augusti 2014 och bidrar till att arbetsgivarna i länet får 

tillgång till rätt kompetens och att ungdomarna lättare ska få 

jobb. Genom mer kunskap om arbetsmarknaden ökar motivationen till 

fortsatta studier.   

 

Bakgrunden till denna satsning är bland annat att arbetsgivare i 

Örebro län har svårt att hitta rätt kompetens i olika branscher. 

För att minska glappet mellan arbetslivet och skolan arbetar 

kommunikatörerna preventivt genom att öka kunskapen bland 

ungdomar, lärare och ledningsgrupper inom skolan om var jobben 

finns och vilka vägar som leder till jobb. Målet är att denna 

kunskap skall leda till mer motivation hos elever till att 

slutföra sina studier. Vidare arbetar Arbetsmarknadskunskap med 

att motverka stereotypa tankar om arbetsmarknaden.  

 

Projektägare till Arbetsmarknadskunskap är Handelskammaren 

Mälardalen och finansiärer kommer både från offentliga och privata 

arbetsgivare. Arbetsmarknadskunskap riktar sig i första hand till 

ålderskategorin högstadiet på grundskolan och gymnasieprogrammen, 

både högskoleförberedande och yrkesprogram. Målet är att fram till 

och med april 2017 träffa 20 000 elever i alla tolv kommuner i 

Örebro län. 

 

Rapporten redogör för genomförandet av Arbetsmarknadskunskap samt 

resultatet av konceptets arbete under perioden augusti 2016 till 

och med juli 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT AUGUSTI 2016 - JULI 2017 
 

 

Bemanning 
Under höstterminen 2017 har fortsatt tre personer arbetat inom 

projektet som kommunikatörer, varav en av dessa är projektledare 

på 50 % av heltid. Kommunikatörernas arbetsuppgifter har varit att 

genomföra inspirationslektioner för olika målgrupper, hålla 

kontakt med arbetsgivare, kommuner mm och projektledaren har 

ansvarat för budget, kvalitetsuppföljning, rapportskrivning och 

långsiktig planering av Arbetsmarknadskunskap. Sedan januari 2017 

arbetar även ytterligare en person 50 % som projektassistent. 

 

Lektioner 
Under aktuell period mötte Arbetsmarknadskunskap 9 413 elever 

fördelade på 427 st. inspirationslektioner (varav 5 179 elever i 

årskurs 7–9 och 4 234 elever i gymnasiet). Detta innebär ett snitt 

på ca 22 elever per lektion. Under perioden har lektioner 

genomförts på 47 olika skolor i Örebro län (32 grundskolor och 15 

gymnasium) fördelade på elva olika kommuner. I samband med 

genomförda lektioner deltog även 535 vuxna (främst lärare och 

studie- och yrkesvägledare). 

 

På gymnasieskolan har lektioner genomförts för samtliga program, 

inklusive Introduktionsprogrammet. I en del kommuner har även 

lektioner genomförts för särskolan. 

 

På följande skolor har inspirationslektioner genomförts under 

aktuell period:  

 

Örebro kommun
Almbyskolan 7-9 Grillska gymnasiet  

Gummaeliusskolan 7-9 IT-gymnasiet 

Lillåns skola 7-9 Tullängsgymnasiet 

Olaus Petri skola 7-9 Virginska gymnasiet 

Engelska skolan 7-9 Jensen gymnasium 

Jensen grundskola 7-9 Rudbecksgymnasiet 

Navets skola 7-9 Karolinska gymnasiet 

Odenskolan 7-9 Kvinnersta skolan 

Hannaskolan 7-9 Plusgymnasiet Örebro 

Kunskapsskolan 7-9 Thorén Business School 

Mellringeskolan 7-9 Yrkesgymnasiet 

Karl Johans skola 7-9  

Birgittaskolan 7-9 

Adolfsbergsskolan 7-9 

Alsalamskolan 7-9 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Hällefors kommun
Klockarhagsskolan 7-9 Pihlskolan 

 

Lindesberg kommun
Storåskolan 7-9 Lindeskolan   

Stadsskogsskolan 7-9 

Fröviskolan 7-9  

 

Karlskoga kommun
Bregårdsskolan 7-9 Möckelngymnasiet 

Österledsskolan 7-9 

Skrantaskolan 7-9 

 

Degerfors kommun  
Möckelngymnasiet  

  

Lekebergs kommun  
Lekebergsskolan 7-9 Lekebergs gymnasieskola 

 

Askersunds kommun
Sjöängsskolan 7-9 

 

Ljusnarsbergs kommun
Kyrkbacksskolan 7-9 

 

Nora kommun
Karlsängskolan 7-9 

 

Laxå kommun
Centralskolan 7-9 

 

Hallsbergs kommun
Transtensskolan 7-9 

Folkasboskolan 7-9 

 

Kumla kommun
Vialundsskolan 7-9 

Skogstorpsskolan 7-9 

Kumlaby skola 7-9 

 

 

Samarbetet med skolor 
Kontakten och förankringen på skolor runt om i länet har 

förbättrats ännu mer under perioden. De flesta skolor i de 

samarbetande kommunerna har nu haft en introduktion av 

Arbetsmarknadskunskap och en erfarenhet av inspirationslektioner.   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Genom att Arbetsmarknadskunskap återkommer årligen finns goda 

förutsättningar att på lämpliga tidpunkter väva in lektionen i 

existerande skolverksamhet. På några skolor har lektioner skett i 

samband med temadagar eller hela temaveckor som handlar om 

arbetsmarknaden och jobbsökning. 

 

Under aktuell period har det genomförts presentation och 

uppföljning med skolchefer på gymnasienivå och grundskolenivå i 

Örebro kommun. Detta har följts upp med separata 

ledningsgruppsmöten alternativt planeringsmöten på ett flertal 

skolor. 

 

Arbetsmarknadskunskap arbetar i nära relation med skolans studie-

och yrkesvägledare. Konceptet visar att dessa frågor är ett mycket 

bra och starkt komplement till vägledarens uppdrag på skolan att 

tillsammans med hela skolan förbereda eleverna inför deras 

kommande yrkesval. Upplevelsen överlag är att studie-och 

yrkesvägledare har många elever att ta hand om och mestadels 

hinner med studievägledning och mindre del av yrkesvägledning. Där 

fungerar Arbetsmarknadskunskap som ett utmärkt redskap att få in 

mer information utifrån. 

 

Under perioden har ett förslag på ”årshjul” (se bild nedan) 

arbetats fram. Mallen har visat sig vara ett bra verktyg att 

använda vid långsiktig planering med skolorna.  

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

På de flesta grundskolor i Örebro län har lektioner genomförts för 

årskurs 7 och 9 samt på gymnasiet årskurs 1 och årskurs 3. Under 

höstterminen och tidig vår är fokus på 9:or och 3:or inför 

kommande utbildningsval. Senare på vårterminen träffar 

Arbetsmarknadskunskap 7:or och 1:or. 

 
Lektionen utgår från fyra olika utgångspunkter i ”vägen till 

jobb”: utbildning, attityd, erfarenhet samt söka information. På 

whiteboardtavlan noteras utgångspunkterna och en bild byggs upp 

som följer en röd tråd. Beroende på den åldersgrupp 

Arbetsmarknadskunskap möter läggs olika stor vikt vid 

konkurrensfördelarna. 

 

Rent praktiskt sker en mycket nära dialog med eleverna klassvis 

där elevernas tankar och erfarenheter lyfts in i lektionen. Det 

ställer lektionens information i en närmre relation till eleverna 

och ökar möjligheten till användning av kunskapen i framtiden. 

 

Avslutningsvis genomförs en ”yrkesövning” där eleverna konkret får 

fundera på sin framtid och diskutera olika yrkesval. Genom att 

visa exempel på olika yrken får eleverna en bättre överblick av 

arbetsmarknaden och det ökar motivationen till att söka mer 

information på egen hand. 

 

 

Lärare 
Under perioden har det genomförts 14 st fördjupade föreläsningar 

för lärare på olika skolor på grundskolan och gymnasiet. Under 

dessa tillfällen visas mer ingående vad Arbetsmarknadskunskap är 

och lärarmaterialet har visats. Materialet består av 24 st 

lektioner som kan laddas ner från Arbetsmarknadskunskaps hemsida. 

Dessa tillfällen är ett utmärkt tillfälle att få till en 

diskussion kring hur lärarna kan använda Arbetsmarknadskunskap i 

sitt eget ämne, samt hur de kan återkoppla till den genomförda 

inspirationslektionen. 

 

Inför nästa period med Arbetsmarknadskunskap i skolan har 

konceptet kring lärarutbildning utvecklats ytterligare tillsammans 

med skolpersonalen. Ett flertal skolor har redan i dagsläget bokat 

in den workshop som nu erbjuds till samtliga skolor. Lärarwork-

shopen, som framgent kommer att vara ca två timmar lång, består 

av; 

 

• Inledande presentation av Arbetsmarknadskunskap och 

fördjupning av lärarmaterialet. 

• Workshop/diskussion i ämneslag eller annan gruppering kring 

frågan hur man som lärare kan väva in Arbetsmarknadskunskap 

i sitt ordinarie ämne. 

• Sammanfattning och avslutning. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Övrigt
Under perioden har lektioner genomförts för elever med olika  

typer av funktionsnedsättning. Till exempel har det genomförts 

lektioner för döva/hörselskadade på Birgittaskolan i Örebro.  

 

På ett par skolor har Arbetsmarknadskunskap genomförts för 

särskolan i åldrar 13–19 år. Lektionen har varit mycket uppskattad 

och upplägget med de fyra delarna fungerar lika bra för dessa 

elever (med eventuell anpassning av längden på lektionen). Att 

utgå från elevernas förutsättningar och möjligheter i deras 

framtidsval är av vikt och på så sätt kan en adekvat 

inspirationslektion byggas upp.  

 

Arbetsmarknadskunskap har genomfört lektioner på ”SPRI” 

(språkintroduktion för unga) för ett par hundra elever på både 

gymnasienivå och grundskolenivå. Vid tillfällen har lektionen 

varit i behov av tolk vilket ofta resulterat i förlängd 

lektionstid. Interaktionen med eleverna har, trots användning av 

tolkar, fungerat bra. Enkät-utvärderingar ifyllda av eleverna från 

dessa lektioner visar på lika bra eller bättre betyg i jämförelse 

med de ordinarie AMK-lektionerna. Stor uppskattning har även 

visats från personalen på SPRI. 

 

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

genomförts fem branschspecifika lektioner för elever i år 8 och 9 

på grundskolan inom ämnena ”Energi och teknik” samt ”Vård och 

omsorg”. Målet med dessa lektioner är att belysa de stora ”brist-

branscherna” och lektionerna kommer att erbjudas som 

tilläggstjänst inom AMK framöver.  

 

Under perioden har även ett antal inspirationslektioner genomförts 

på prov för arbetslösa och varslade vuxna (AF i Örebro, AME i 

Lindesberg och Ericsson i Kumla) samt för elever på SFI i 

Lindesberg. Huvudsyftet med dessa inspirationslektioner är att, 

genom ökad kunskap om arbetsmarknaden, öka motivationen och ge 

större möjligheter för mer medvetna val som leder till vidare 

studier och arbete. Lektionerna mottogs väl av både åhörare och 

uppdragsgivare vilket har lett till att inspirationslektioner för 

vuxna kommer att erbjudas som tilläggstjänst inom ramen för 

konceptet under kommande period. 

 

 

Föräldrar  
Arbetsmarknadskunskaps målsättning är att stärka nätverket kring 

eleven inför deras framtidsval varför det även erbjuds 

föräldramöten på alla skolor. Arbetsmarknadskunskap fortsätter att 

visa på vikten och fördelen av att föräldrar får samma 

inspirationslektion som eleverna. Det bidrar till möjligheten att 

även mötas hemma i en diskussion om framtiden.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

En speciellt utformad inbjudan finns att tillgå för skolorna när 

de bjuder in till föräldramöte i Arbetsmarknadskunskap. Allt fler 

skolor har under den här perioden planerat mer långsiktigt och 

metodiskt tillsammans med AMK för att få bättre möjligheter till 

att boka in föräldramöten där AMK är med. 

 

Under aktuell period har det genomförts 23 st. föräldramöten för 

ca 1 000 vuxna. En modell som har fungerat bra och som tidigare 

även använts är att genomföra en kortare inspirationslektion med 

föräldrar till elever i år 9 med efterföljande information från 

skolornas studie- och yrkesvägledare om olika studieval. 

Föräldramöten är även genomförda i årskurs 7 och 8 samt på 

gymnasiet. 

 

 

Arbetsgivare  
Kontinuerliga arbetsgivarkontakter har hela tiden varit och kommer 

även framåt att vara en av styrkorna i konceptet 

Arbetsmarknadskunskap. För att hela tiden ge en så korrekt och 

aktuell bild av arbetsmarknaden som möjligt, är det av yttersta 

vikt att kommunikatörerna har en kontinuerlig och bra dialog med 

länets arbetsgivare. Möten genomförs både med ledningspersoner, 

HR-avdelningar samt även med arbetstagare och dokumentationen av 

dessa möten sparas i syfte att kompetensdela samt kvalitetsgranska 

kontinuerligt. 

 

Genom information från arbetsplatsbesök och Arbetsförmedlingen, 

SACO samt SCB har en lokal arbetsmarknadsprognos (kopplat till 

yrken och aktuella utbildningar) över Örebro län tagits fram och 

presenterats i en överskådlig grafik. Denna är publicerad på 

Arbetsmarknadskunskaps hemsida och används även ute på 

lektionerna. Under aktuell period uppdaterades grafiken under mars 

2017. 

 

En lista över arbetsgivare som har varit med och stöttat 

Arbetsmarknadskunskap finansiellt under perioden återfinns nedan:  

 

Huvudaktörer 
Region Örebro Län 

Atlas Copco 

Bergslagens Sparbank 

Lekebergs Sparbank  

Sparbanksstiftelsen Bergslagen 

Lindesbergs kommun 

Örebro kommun 

Sparbanksstiftelsen Nya 

Karlskoga kommun 

 

Aktörer 
Nethouse 

Global Castings Guldsmedshyttan 

Billerud Korsnäs 

ÖBO 

Meritor 

Askersunds kommun 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ovako  

Nora kommun 

Kumla kommun 

Hallsbergs kommun 

 

Stödaktörer 
Länsförsäkringar  Hällefors kommun   

Cambrex  BAE Systems 

Stiftelsen Activa  Ekokem 

Laxå kommun  Linde Material Handling 

Lekebergs kommun  SAAB Dynamics 

Ljusnarsbergs kommun  STENA Recycling 

Logent 

Suzuki Garphyttan   

       

Regionala övriga aktiviteter   
Arbetsmarknadskunskap har under denna period fått fortsatt 

spridning i kommunerna, nu är samtliga 12 kommuner med i AMK. 

Kommunikatörerna medverkar precis som tidigare på väl utvalda 

aktiviteter i mån av tid. Detta för att berätta om konceptet och 

öka förståelsen för arbetsmarknaden ur flera perspektiv. 

 

Arbetsmarknadskunskap har under perioden deltagit på frukostmöten, 

näringslivskvällar, utbildningsmässor, arbetsmarknadsmässor och 

andra nätverksmöten. Genom deltagande i dessa aktiviteter har fler 

elev- och arbetsgivarkontakter skapats och fördjupats. 

 

Projektet har ett fortsatt gott samarbete med Arbetsförmedlingen 

(AF). Under innevarande period har projektet bland annat haft möte 

med AF angående statistik kring arbetsmarknaden, genomfört 

inspirationsföreläsningar för arbetssökande och deltagit på 

exempelvis AF prognospresentation för Örebro län. 

 

Arbetsmarknadskunskap har genomfört frukost- och lunchmöte i några 

av Örebro läns kommuner. Till dessa möten har arbetsgivare bjudits 

in för att få uppleva en kortare inspirationslektion och få 

möjligheten att diskutera projektet ytterligare med 

kommunikatörerna. Arbetsgivare har då även fått chansen att boka 

in enskilt möte med kommunikatörerna angående partnerskap och 

projektet. Möten med arbetsgivare ger mycket input om olika 

branscher och kommunikatörerna kan i sin tur ta med det till 

eleverna i skolan. 

 

Under året har även två möten genomförts med politiker; ett 

förberedande lunchmöte med politiker i Karlskoga kopplat till 

Ungdomsforumet i Degerfors och ett möte för gymnasienämnden i 

Örebro kommun. Enstaka politiker har även deltagit på lektion i 

Lindesberg. 

 

Två referensgruppmöten genomfördes under hösten, ett för 

arbetsgivare och ett för skolpersonal. Under maj 2016 genomfördes 



 

 

 

 

 

 

 

 

ett referensgruppmöte där båda grupperna träffades och tillsammans 

delade med sig av sina erfarenheter mellan skola och arbetsliv 

kopplat till Arbetsmarknadskunskap. Mötet avslutades även denna 

gång med en workshop där deltagare i grupper fick diskutera hur 

Arbetsmarknadskunskap kan se ut i framtiden. 

 

Nedan presenteras ett litet urval av aktiviteter under perioden: 

 

1/9 Arbetsgivarmöte, Laxå Special Vehicles 

9/9 Styrgruppsmöte, Handelskammaren 

14/9 Företagarfrukost presentation, Lekeberg 

22/9 Uppstartsmöte, Kumla kommun 

6/10 Möte om samarbete, Arbetsförmedlingen 

19/10 Presentation av AMK för gymnasienämnden, Örebro 

21/10 Ungdomskonferens bemötande, Degerfors 

27/10 Möte om SPRI, Virginska skolan 

28/10 Arbetsgivarintervju, Civilingenjör patentverket 

1–3/11 Konferens med övriga kommunikatörer nationellt 

10/11 Möte om utslussverksamhet & integration, Länsstyrelsen 

10/11 Presentation angående feriepraktik, Region Örebro län 

16/11 Utställning på Teknikcollage rikskonferens 

17/11 Föreläsning på Activas rikskonferens 

17/11 Möte om utslussverksamhet & nätverk, Laxå kommun 

24/11 Presentation av AMK för chefsforum, Örebro kommun 

1/12 Besökte Euroskills (yrkes-EM), Göteborg 

6/12 Presentation AMK för kommunstyrelse, Askersund kommun 

14/12 Föreläsning för medarbetare, Arbetsförmedlingen 

16/1 Möte med ”Linje 14”, Örebro 

31/1 Föreläsning inför arbetsmarknadsmässa, Lindesberg arena 

6/2 Föreläsning för medarbetare på Ericsson, Kumla 

21/2 Föreläsning för ensammankommande ungdomar, Karlskoga 

2/3 Yrkeshögskolemässa Conventum, Örebro 

24/3 Styrgruppsmöte, Handelskammaren 

30/3 Lunchmöte med arbetsgivare, Ljusnarsberg kommun 

6/4 Inspirationslektion Arbetsförmedlingen, Örebro 

11/4 Frukostmöte för arbetsgivare om AMK, Nora Kommun 

17/4 Arbetsgivarmöte, Atlas Copco 

18–20/4 Konferens med övriga kommunikatörer nationellt 

27/4 Föreläsning för arbetsgivare, Lindesberg 

9/5 Referensgruppsmöte AMK arbetsgivare + skolpersonal 

11/5 Provlektion för AME/SFI vuxna, Lindesberg 

12/6 Möten om AMK för vuxna, Lindesberg 

7–8/6 Framtidsdagar AMK 

15/6 Nationellt styrgruppsmöte AMK, Västerås 

28/6 Arbetsgivarmöte, ELON Group 

 

 

Resultat och utvärdering  
Under hösten 2016 och våren 2017 har Arbetsmarknadskunskap 

genomfört 427 lektioner och träffat 9 413 elever. Totalt, sedan 

starten av projektet för tre år sedan, har Arbetsmarknadskunskap 

träffat 23 653 elever fördelat på 1 030 lektioner. Därmed har 

projektets mål om 20 000 elever uppnåtts med en marginal på 3 000 

elever. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsmarknadskunskap har under perioden utvärderats löpande genom 

enkätutvärderingar i samband med lektioner. Enkäternas syfte är i 

första hand att säkerställa kvaliteten under inspirationslektionen 

samt för uppföljning med lärare och vuxna. 

 

Enkäten består av tre frågor till eleverna och fem till vuxna, med 

en gradering från 1 till 5. Där 1 är ”håller inte alls med” och 5 

”håller helt med”. Resultat för hösten 2016 och våren 2017 visar 

att lektionerna varit mycket uppskattade där eleverna gett mycket 

bra betyg. På fråga 1, om lektionen var bra, betyg: 4,8. På fråga 

2, om de lärde sig något om jobb, betyg: 4,5. Fråga 3, om de vill 

ha fler liknande lektioner, betyg: 4,4. På de vuxnas enkät med 4 

frågor blev snittbetyget 4,8 och lärarnas snittbetyg på 4 frågor 

blev 5,0. 

 

Projektets mål är uppdelade i effekt-, projekt-, samt resultatmål. 

(se vidare projektplanen). Under aktuell period kan konstateras 

att både projekt-, samt resultatmål är uppfyllda. Som en del i att 

utvärdera de mer långsiktiga effektmålen har ett samarbete med 

APEL startat under perioden. APEL har under våren 2017 genomfört 

en kvalitativ intervjustudie kring resultaten och effekterna av 

Arbetsmarknadskunskap i Örebro län. Studien kommer sammanfattas i 

en slutrapport och publiceras under hösten 2017. 

 

Nedan följer utvalda citat från elevernas enkäter: 

 

”Jag är väldigt osäker på vad som händer efter studenten. Och 

ännu mer orolig. Denna lektion hjälpte mig massor.” 

 

”Den var rolig och mycket välbehövlig. Jag visste ingenting om 

arbetsmarknaden innan. Jag känner mig lättad nu!” 

 

”Jag tycker det var en bra lektion som jag lärde mig mycket på. 

Det är saker man kommer att ha nytta av att veta i hela livet.” 

 

 

Några utvalda citat från lärares enkäter: 

 

”Klockrent koncept! Tacksamt att spinna vidare på utifrån!  

Eye-opener för såväl elever som lärare!” 

         

”Det borde införas som obligatoriskt i skolundervisningen på 

mellanstadiet. ” 

 

”Triggar eleverna till att aktivt fundera varför de går i 

skolan och vilka möjligheter som finns i framtiden.” 

 

 

Några utvalda citat från föräldrars enkäter (efter föräldramöte): 

 

”Positivt, inspirerande och hoppfullt föredrag. Härligt att 

veta att ni träffat mitt barn och inhyst hopp om 

framtid/jobb/utbildning.” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Jättebra & nyttig info! För både föräldrar och speciellt 

elever! Toppen! Fortsätt med detta!” 

 

”Bra att få "mini"lektionen - att veta vad min dotter fått höra 

- bra att plocka upp i samtalen hemma. Kunskap för livet!” 

       

   

Övrigt 
Arbetsmarknadskunskap har omnämnts i media även under denna 

period. Bland annat har Nerikes Allehanda (NA) medverkat på en 

lektion i Arbetsmarknadskunskap för högstadieklass i Lekeberg och 

författat en artikel därefter. 

 

NA rapporterade även från jobbmässan på Lindesberg Arena där det 

var jobb i de offentliga verksamheterna som var i fokus. AMK 

inledde mässan, som riktade sig till gymnasieelever i år 2 och 3 

på Lindeskolan, med en inspirationslektion på temat hur man blir 

en mingelmästare. Även på näringslivsfrukosten i Nora, som AMK var 

med på under april månad, var NA med och rapporterade.   

 

Genom AMK Örebro läns facebooksida (med över 700 följare) 

publiceras kontinuerligt löpande information om kommunikatörernas 

arbete kopplat till projektets uppdrag. Även relevanta händelser i 

samhället (främst regionala och lokala) som är kopplade till 

arbetsmarknaden delas via sidan. Under våren 2017 har 

marknadsföring skett för aktörerna via individuella inlägg. 

 

Målsättningen med Facebook är att informera om projektet, visa på 

olika aktiviteter som genomförs, uppmärksamma projektets aktörer 

samt nå ut till nya potentiella aktörer. Elever ska även kunna 

hitta information om arbetsmarknaden, bristyrken och annat 

värdefullt för deras framtida val.  

 

Ett Instagram-konto har under perioden skapats för 

Arbetsmarknadskunskap nationellt där Örebro län fått gemensam 

tillgång att publicera inlägg tillsammans med de andra regionerna. 

 

 

AVSLUTNING 
 

Sammanfattningsvis har Arbetsmarknadskunskap följt projektplanen 

under aktuell period. Eftersom tre st kommunikatörer arbetar 

parallellt har bokningar och planeringar med skolor kunnat göras 

på ett mer systematiskt vis än tidigare år. 

 

I de flesta kommuner i länet har konceptet Arbetsmarknadskunskap 

nu blivit en fast del i arbetet med att stärka elevernas kunskap 

om sin egen framtid. Det innebär att skolor och kommuner mer 

långsiktigt kan planera in aktiviteter utifrån vad som kommer at 

genomföras inom Arbetsmarknadskunskap.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Under våren 2016 har ett intensivt arbete pågått för att planera 

en fortsättning av Arbetsmarknadskunskap. Det är tydligt att en 

fortsättning och utveckling är efterfrågad av både kommuner och 

andra arbetsgivare.  

 

Från och med september 2017 startar en ny treårsperiod för 

Arbetsmarknadskunskap. Handelskammaren Mälardalen kommer fortsatt 

vara genomförare och finansiering kommer ske från kommuner och 

privata arbetsgivare. Skillnaden mot tidigare är att konceptet 

inte kommer vara finansierat av regionala projektmedel. 

 

Innehållet i aktiviteterna är fortsatt centralt 

inspirationslektioner för länets ungdomar mellan 13-17 år, ca 7 

000 elever om året. Både lektioner, lärarutbildningar och 

föräldramöten utvärderas och utvecklas löpande.  

 

Förutom ovanstående kommer Arbetsmarknadskunskap även erbjuda 

tilläggstjänster. Sådana kan till exempel vara 

inspirationsföreläsningar för arbetslösa eller personer inom 

vuxenutbildningen. 

 

 

 

 

 


