Karriärpaketet
Vägar vidare

till kunskap om studier och arbetsliv

Om karriärpaketet
Till dig som vägleder/coachar elever på väg ut i studier eller arbetsliv!
Karriärpaketet har utvecklats vid Loughbourough University i England. I Sverige ägs programmet av Karriärförlaget, ett dotterföretag till Studie & Erhverv i
Danmark, som verkat inom utbildning och vägledning i mer än 25 år.
Programmet bygger på lång empirisk forskning, där många användare, både
vägledare och vägledningssökande konstruktivt bidragit till programmets
utveckling.
Programmet är helt webbaserat. Syftet är att ge underlag för samtal om
studie- och karriärvägar. Det inbjuder till egenaktivitet som sparar tid och
snabbt lägger fokus på konkreta arbetsområden. Programmet är individcentrerat. Resultatet och processen är fullt synlig och därmed möjlig att
diskutera och reflektera kring.
Karriärpaketet erbjuder struktur och underlag för fortsatt aktivitet och
karriärplanering. Det kan initieras av både lärare och vägledare, gärna i en
samverkan.

 • Karriärpaketet

Karriärpaketet innehåller 6 olika delar
1. Valet – En avancerad intresseinventering med möjlighet att värdera en mängd
aspekter på funktioner i arbetslivet.
2. Kompetens – Ett underlag för diskussion om färdigheter och förmågor.
3. Inspiration – Bilder av arbetsmiljöer som kan inspirera till tankar om hur ett
framtida arbetsliv kan se ut – ger exempel på både yrkesområden och konkreta
yrken.
4. Hälsa – Ett verktyg som ger mer information om funktionshinder och arbetsliv.
5. Yrken – Ett uppslagsverk om yrken och arbetsliv som också ger en direkt
koppling till arbetsmarknad.
6. Ditt resultat – Summan av Karriärpaketets delar. Det ger en mångfacetterad
översikt och ett samlat diskussionsunderlag – en väg till studie- och karriärplanering.
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VALET
VALET består av ett 100 tal frågeställningar om olika aspekter i yrkeslivet.
Eleven ges möjlighet att fundera över aspekterna och markera den känsla
av intresse som upplevs inför frågan. När frågorna besvarats, presenteras en
yrkeslista som inspirerar till fortsatt aktivitet.

Med hjälp av ”verktygslådan” i VALET erbjuds också klienten att reflektera
kring, om och hur utbildning och/eller hälsa, påverkar möjligheterna att nå ett
specifikt mål inom arbetslivet.
I VALET kan eleven lätt se hur och varför olika yrken föreslås som resultat av
programmet. Ett transparant, dvs. helt öppet, och vägledande diskussionsunderlag.
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Valet och Kompetens

En användbar funktion är ”Se alla yrken i valet”. Med hjälp av den kan eleven få
klart för sig varför ett specifikt yrke inte finns med på den egna yrkeslistan. Det ger
en direkt feedback på hur han/hon värderat yrkets olika aspekter.
Funktionen bidrar till insikt om ett yrkes mångsidiga innehåll, samtidigt som eleven kan se hur han/hon värderat det. Ett utmärkt sätt att vidga perspektiv på yrken
och arbetsliv.
KOMPETENS erbjuder en möjlighet att reflektera och samtala kring färdigheter och
förmågor. Eleven gör en självskattning utifrån frågeställningar och svaren matchas
med yrkeslistan.
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Inspiration och Hälsa
Inspiration ska precis som det låter – ge inspiration till samtal om hur eleven upplever olika bilder av arbetsmiljöer.

Bilderna representerar yrkesområden, som värderas positivt eller negativt.
Resultatet av svaren ger en översikt av de yrkesområden som värderats
positivt OCH en tydlig lista över yrken inom det specifika intresseområdet.
Självfallet kan man gå vidare till detaljinformation om respektive yrke.
HÄLSA kan användas som en liten informationsbank för dig som träffar en
elev med funktionshinder. Den ger en generell information om funktionshinder kontra yrkesval. Ett funktionshinder behöver ju inte vara ”hinder” i
arbetslivet.
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Yrken och Ditt resultat
Yrken är ett uppslagsverk med information om ca 500 yrken. Här finns möjlighet
att botanisera utifrån sökord. Självfallet finns också alla yrken i bokstavsordning
– lättillgängligt och strukturerat.
En yrkesinformation i Karriärpaketet erbjuder ALLTID en möjlighet att via länk gå
direkt vidare till lediga jobb och annan fördjupad yrkesinformation.

									

Ditt resultat visar elevens samlade resultat av Karriärpaketet. Det kan dras ut
på papper, i sin helhet eller i valbara delar. Karriärpaketet är helt webbaserat. Det
innebär att uppdateringar och förändringar sker helt automatiskt. Eftersom Karriärpaketet ska stimulera till självaktivitet, möjlig oberoende av tid och rum – kan
också eleven e-posta resultatet till den han/hon vill diskutera det med, lärare eller
vägledare.
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Vi tycker!
Eleven:

“Jag vill verkligen satsa, känner mig motiverad. Jag fick nya idéer och
fler alternativ.“
“Jag har fått upp synen för andra yrken jag inte hade tänkt på som
möjliga för mig.“
“Det mesta jag fått gillar jag faktiskt. Det är bra yrken, de passar.“
Vägledaren:

“Karriärpaketet är i allra högsta grad ett lustfyllt och pedagogiskt 		
verktyg.“
“Programmet får eleven att själv engagera sig och väcker tankar som
leder till resultatinriktade diskussioner.“
“Karriärpaketet inspirerar och kan vara ett verktyg som startar
processen att lära känna sig själv.“

Besök vår hemsida för fördjupad presentation!

För mer information, vänligen kontakta:
Karriärförlaget på telefon 046-13 12 02
eller via epost info@karriarforlaget.se
Drottensgatan 2, 222 23 LUND
WWW.KARRIARFORLAGET.SE

