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INLEDNING
Arbetsmarknadskunskap är ett koncept utvecklat av den ekonomiska föreningen Competence.
Syftet med verksamheten är att skapa en bättre matchning på den lokala och regionala
arbetsmarknaden genom att hålla inspirerande lektioner för ungdomar. Utifrån Competence
nätverk av arbetsgivare är det känt att det råder stor brist på rätt kompetens inom flertalet
branscher. Arbetsmarknadskunskap bidrar till att minska glappet på arbetsmarknaden genom
att öka kunskapen bland barn och ungdomar om var jobben finns och vilka vägar som leder
dit.

Denna årsrapport baseras på information som samlats in under hela året.

Målgrupp
Verksamheten riktar sig till ungdomar i åldersgruppen 10–19 år, det vill säga till elever i årskurs
4–9 i grundskolan och årskurs 1–3 i gymnasieskolan. Verksamhetens primära målgrupp är
högstadiet, gymnasieskolan samt vårdnadshavare, den sekundära målgruppen är
mellanstadiet och skolpersonal.

Bemanning
Under 2022 har två ny kommunikatör anställts i AMK Västmanland på grund av
föräldraledighet.

Covid-19
Under vårterminen fortsatte restriktionerna på grund av covid-19 vilket resulterade i att
kommunerna och skolorna bokade av en del besök i januari till februari. I mars började
bokningarna komma igång som vanligt igen och vi har inte påverkats av pandemin något
under resterande år.

NYHETER
Dittyrke.se
Den 1 september 2022 lanserades dittyrke.se ett webbaserat samtalsverktyg som matchar
användarens drivkrafter mot innehållet i över 400 yrken. Dittyrke.se är ett verktyg där
ungdomar, arbetssökande och karriärbytare själva kan orientera sig, bredda sin valkompetens
och yrkespalett samtidigt som de får hjälp att fundera kring sina drivkrafter. Det går att
använda själv men även användas tillsammans med vårdnadshavare, studie och
yrkesvägledare eller andra vägledare.

Arbetsmarknadskunskap har under året genomfört aktiviteter för vägledare i form av digitala
seminarier om dittyrke.se för att inprirera hur de kan använda verktyget tillsammans med
eleverna. Ett arbete som kommer att fortsätta under 2023.



RESULTAT/UTFALL
Arbetsmarknadskunskap har under året genomfört aktiviteter och försökt att eftersträva de
mål som finns i verksamheten. Nedan följer resultat kring hur många elever, skolpersonal samt
föräldrar Arbetsmarknadskunskap har nått ut till under året. Det framkommer även hur många
branschföreläsningar som har genomförts i AMK Vård, AMK Pedagogik, AMK Energi och AMK
Teknik.

Lektioner
Under VT22  genomförde vi totalt 131 lektioner. Spridningen på lektionerna och årskurs var 31
lektioner för årkurs 5-6, 72 lektioner för årskurs 7-9 och 28 lektioner på gymnasiet.

Under HT22 genomfördes totalt 180 lektioner. Spridningen på lektioner och årskurs var att 5
lektioner genomfördes för årskurs 6, 136 lektioner genomfördes för årskurs 7-9 och 39
lektioner genomfördes på gymnasiet.

Elever
Under 2022 har Arbetsmarknadskunskap nått 7547 elever vilket gör att vi nästintill uppfyllde
målet på 8 000 elever. Totalt genomfördes 314 lektioner vilket ger ett snitt på 24 elever/lektion.
AMK har besökt 43 unika skolor i hela Västmanland, varav 10 av dessa är gymnasieskolor.

På följande kommuners skolor genomfördes inspiration lektioner under 2022:

Arboga kommun
Gäddgårdsskolan
Stureskolan
Vasagymnasiet

Fagersta kommun
Alfaskolan
Risbroskolan

Hallstahammars kommun
Lindboskolan
Näslundsskolan
Parksskolan
Strömsholmskolan
Tunboskolan

Köpings kommun
Elundskolan
Karlbergsskolan

Malmaskolan
Nibbleskolan
Scheeleskolan
Ullvigymnasiet

Norbergs kommun
Centralskolan

Sala kommun
Kilaskolan

Surahammars kommun
Tuppkärrsskolan

Skinnsbergs kommun

Västerås kommun
Carlforska gymnasium



Centralskolan
Centuriaskolan
Edströmska gymnasiet
Fryxellska skolan
Hahrska gymnasiet
Irstaskolan
Jensens grundskola
Jensen Gymnasium
Kristiansborgsskolan
Klara gymnasiet
Kopparlundsgymnasiet
Nybyggeskolan

Pettersbergsskolan
Persboskolan
Rönnbyskolan
Rudbeckianska gymnasiet
Skiljeboskolan
Skälbyskolan
Tranellska
Tunboskolan
Tillbergaskolan
Viksängsskolan
Önstaskolan

Pilträdsskolan

Skolpersonal
På lektionerna har 484 skolpersonal varit delaktigt på de lektioner som genomförts under året.

Föräldrar
Under 2022 har två fysiska föräldramöten genomförts där totalt 100 föräldrar har deltagit. Inom
organisationen genomfördes även två nationella föräldramöten digitalt och föräldrar i hela
Sverige var erbjudna att delta där totalt 70 vårdnadshavare deltog. Syftet med föräldramötet var
att informera och inspirera vårdnadshavare om till användning av dittyrke.se.
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Branschföreläsningar

AMK Energi och Teknik
Arbetsmarknadskunskap med inriktning Energi och Teknik, syftar till att inspirera unga att i
förlängningen välja yrken inom teknik och energibranschen. Under 2022 har sju skolor besökts i
Västmanland. Vi genomförde totalt 17 föreläsningar och nådde ut till 1233 elever på:

Rudbecksgymnasiet, Västerås
Mälardalens högskola, Västerås
Nybyggeskolan, Västerås
Kopparlundsgymnasiet, Västerås

Parkskolan, Hallstahammar
Malmaskolan, Köping
Skälbyskolan, Västerås
Tunboskolan, Hallstahammar
Risbroskolan, Fagersta

AMK Vård
Arbetsmarknadskunskap med inriktning vård syftar till att inspirera unga att i förlängningen
välja yrken inom vårdbranschen. Under 2022 har sju skolor besökts i Västmanland.
Det genomförde totalt 16 tillfällen med vårdföreläsningar och 730 elever tog del av
föreläsningen från:

Jensen Gymnasium, Västerås
Irstaskolan, Västerås
Parkskolan, Hallstahammar

Klara Gymnasium, Västerås
Skälbyskolan, Västerås
Kopparlundsgymnasiet, Hallstahammar
Malmaskolan, Köping

Utöver verksamheten i Västmanland har även en vårdföreläsningar genomförts i Södermanland
för 260 elever, vilket innebär ett årsresultat på 990 elever inom ramen för vårdföreläsningarna.

AMK Pedagogik
Arbetsmarknadskunskap med inriktning Pedagogik syftar till att inspirera unga i att i
förlängningen välja yrken inom Pedagogikbranschen. Under året har totalt 10 tillfällen
genomförts med AMK inriktning pedagogik varav två lektioner på Sankt Eskils gymnasium i
Sörmland. Vi har besökt totalt fyra skolor vid återkommande tillfällen under året och träffade
sex klasser i årskurs 3 och fyra klasser i årskurs 2 och ca 250 elever och 14 vuxna deltog på
föreläsningen från:

Jensens gymnasiet, Västerås
Klara Gymnasium,  Västerås

Kopparlundsgymnasiet, Västerås
Sankt Eskils gymnasium, Eskilstuna
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ÖVRIGA AKTIVITETER

Sociala medier
Vi finns på LinkedIn under namnet Arbetsmarknadskunskap Västmanland och och hade under
2021 133 följare,  LinkedIn startades upp vid höstterminens start 2021 för att synliggöra oss
mer bland företagen runt om i Västmanland. Under 2022 ökade kontot med 36 följare och vi har
nu 169 personer som följer kontot.

Företagsbesök
Arbetsmarknadskunskap vill årligen träffa sina samarbetspartners för att inhämta kunskap om
deras olika branscher. Detta för att kunna förmedla ut till eleverna under lektionerna för att locka
till de olika branscherna.

Vi har under 2022 varit ut på studiebesök hos ABB, Alstom, Bostads AB Mimer, Epiroc, Haus,
Mälarenergi, Kriminalvården, Region Västmanland, Seco Tools och Volvo Powertrain.

Lärarinspiration
Under 2022 genomfördes en lärarinspiration under vårterminen, den andra som skulle
genomförts under våren blev inställd pga. lågt deltagarantal. Under hösten startades dialog
med Västerås stad om att återinföra de fysiska lärarinspirationerna, två tillfällen genomfördes
och totalt med 3 lärare som deltog under båda tillfällena.

Rudbecksbussen
En kompetensutvecklingsdag för alla lärare på Rudbeckianska gymnasiet, arrangerades den 13
juni 2022.. Totalt var det 100 lärare som deltog och 10 företag som medverkade med ett
studiebesök under dagen. Expectrum hade ordnat en teknisk workshop och vi från
Arbetsmarknadskunskap höll en föreläsning om framtidens arbetsmarknad.

Företagen som var med:
Knightech                                                             Sigholm
ByBrick                                                                  Prevas
Bostads AB Mimer                                              Robotdalen
Haus                                                                      ABB, Robotics
Voith                                                                      Alstom

Lärarna blev uppdelade i mindre grupper och sedan började dagen med en workshop och
föreläsning. Efter att varje grupp fått vara på workshop och föreläsning så blev det en paus för
lunch. Eftermiddagen spenderades sedan på två olika företag.
Lärarna uppskattade denna dag väldigt mycket och fick på slutet göra en enkät där de fick svara
på frågan. “Vad tyckte du om dagen i sin helhet?”se svar nedan;
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”Lärorikt, varierat, kunniga ledare från Expectrum och föreläsare på Mimer och Haus.”

”Den var toppen, gav många bra ideer till skolan.”

”Intressant och bra att få se/ besöka företagen. Tar in mer visuellt.”

”Intresseväckande.. Inspirerande att få inblick i företagskulturer och arbetsplatser. Suverän föreläsning.
Kul workshops. ”

”Mycket intressant, välorganiserad och trevlig dag. Nätverkande och attityd är två saker jag tar med mig!
Och att jag aldrig ska gå ut på en planka på ett höghus! Tack!”

”Tyckte det var väldigt bra! Kul att få komma ut och se lite annat, roligt och nyttigt och inspirerande!”

”Det är bra att få en lite bättre inblick i vilka behov arbetsmarknaden har så att man kan pusha och
motivera eleverna i rätt riktnings. Det är mycket bra för oss att just beteendet är viktigt och att eleverna
behöver kunna driva sig själva framåt.”

”Bra med variation och möjlighet att ställa frågor. Intressant att se något som ligger så långt ifrån min
egen utbildning.”

”En bra och lärorik dag. Nyttig att få komma ut att lyssna på plats för att få insikt hur det är på riktigt. Tack
så mycket!”

”Bra, nyttigt att komma ut och se annat än skolan.Vilka kompetenser som behövs.Vilka värden som
företagen har och höra vad de söker hos anställda.”

”Bra och givande dag. Praktiska moment varvat med viktig info. Engagerande personal vid de olika
besöken. Viktigt få veta mer om företag i Västerås.”

”Intressant att träffa andra människor som berättar om sin verklighet och vad som är viktigt för att möta
framtiden. Det är också värdefullt att få se andra miljöer och tänka sig in i andra människors situation.”

”Intressant. Kan vara bra att ännu tydligare koppla innehållet till lärarens roll i att väcka teknikintresse hos
eleverna.”

”Företagsbesöken på Robotdalen och Robotics var mycket givande. Kan ha längre tid på Robotics. Finfin
organisation av dagen. Mycket nyttig information att delge eleverna.”
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Slutsaten är att det blev en fantastisk dag där skola och näringsliv gick samman och vi hoppas
att fler lärare tar in det tekniska perspektivet när de lär ut och kan inspirera eleverna ännu mer
till att söka sig till dessa branscher.

ARBETSGIVARE
Under året har möjligheten getts till våra samarbetspartners att medverka under lektioner i
Arbetsmarknadskunskap. Våra aktörer och samarbetspartners 2022 har varit:

Nationell aktör
Energiföretagen Sverige
Järnvägsbranschens Samverkansforum
Worldskills Sweden

Samarbetspartners
ABB
Alstom
Bostads AB Mimer
Haus
Hitachi ABB Power Grids
Mälarenergi
Kriminalvården
Region Västmanland
Seco Tools
Volvo Powertrain
Westinghouse

Aktörer
Arboga kommun
Fagersta kommun
Hallstahammars kommun
Köpings kommun
Norbergs kommun
Sala kommun
Skinnskattebergs kommun
Surahammars Kommun
Västerås Stad
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UTVÄRDERING
För att hålla en fortsatt hög kvalitet utvärderas varje lektion i en digital enkät, mentimeter.
Några få frågor besvaras efter lektionen genom att ungdomarna får skatta på skalan 1-5. Det
finns också i sista frågan möjlighet att lämna en kommentar.

Elever och vuxna
Det totala deltagarantalet i utvärderingen har varit 4 116 elever. Utvärderingen visar på att
inspirationslektionerna är mycket uppskattade av elever och skolpersonalen får ut mycket av
konceptets närvaro i skolorna i Västmanland.

På de två frågorna eleverna kunde svara på en skala ett till fem har ett medelvärde tagits
fram. På frågan om de tyckte lektionen var bra, hamnar medelvärdet på 4,3.

På frågan om de kommer ha användning av det de lärde sig på lektionen, hamnade
medelvärdet hos eleverna på 4,1.

Målsättningen är att ligga på ett medelvärde över 4,0 i samtliga frågor vilket har uppfyllts
detta år. Enkätsvaren visar att Arbetsmarknadskunskap är uppskattat och att det är ett
nödvändigt inslag i skolan.
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  SLUTSATSER
Det har varit ett lärorik år där arbetet med implimenteringen av dittyrke.se i klassrummet har
bidragit till många nya lärdomar. Vi har testat oss fram för att tillsammans med ungdomarna
ta reda på hur vi kan använda verktyget på bästa sätt. Dittyrke.se som moment i
föreläsninganra har vi även märkt engagerade eleverna och de uppskattar ett praktiskt
moment.

● Man ser en skillnad mellan vår och höstterminen på medelvärdet. På våren låg
medelvärdet på och 4,3 och på hösten låg den på 4,2.

Detta kan ha att göra med introduktionen av dittyrke.se i lektionsmaterialet som har haft en
påverkan på medelvärdet då vi behövt prova oss fram med olika koncept. Vi ser däremot att
medelvärdet har ökat under höstens gång.
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AVSLUTNING
Det har varit ett lärorikt år där verksamheten har kommit tillbaka till det normala efter
Covid-19. Arbetsmarknadskunskap fortsätter som tidigare och det externa intresset visar
starkt på kopplingen mellan skola och arbetslivet. Det goda gensvaret från elever och
skolpersonal samt från verksamheter med andra målgrupper visar inte bara på att
Arbetsmarknadskunskap behövs för såväl elever, föräldrar, studie- och yrkesvägledare och
övrig skolpersonal utan även att Arbetsmarknadskunskap verkligen används. Vi ser även en
efterfrågan att fokusera mer verksamhet i utsatta områden, vilket överensstämmer med det
satsningar och projekt vi kommer att starta under 2023.

Arbetsmarknadskunskap Västmanland tar med sig mycket av det gångna året och siktar
framåt på att fokusera ännu mer på utveckling och att bygga starkare relationer och
samarbeten med arbetsgivare och vägledare.
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