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Modul 1: Personliga färdigheter 
Del : Introduktion 

 

INTRODUKTION TILL MODULEN 

Det här är den första av fyra delar av ‘Utbildningsprogram för elever’ som ska förbereda elever för praktik 

i något EU-land.  

Modulen fokuserar på mjuka färdigheter och hur man identifierar dem. 

Mjuka färdigheter innebär förmågan att interagera med och relatera till andra. Känslor, vanor och insikter 

är några av de aspekter som karakteriserar mjuka färdigheter. De är en del av vår personlighet och 

beskriver snarare vem vi är än vad vi kan. De mjuka färdigheterna är ett komplement till de hårda, och lika 

viktiga som tekniska kunskaper när man söker jobb. Medan yrkesfärdigheter krävs för att bli kallad till 

anställningsintervju och utföra dagliga uppgifter, så är mjuka färdigheter absolut nödvändiga för att fånga 

intervjuarens uppmärksamhet och intresse (och få jobbet!), samt för en framtida yrkeskarriär.   

Mjuka färdigheter är mycket viktiga eftersom de representerar en människas egenskaper och resurser när 

det gäller att hantera dagliga situationer både socialt och i yrkeslivet. Om du inte kan samarbeta med andra 

i ett team och saknar förmågan till kritiskt tänkande och positiv attityd, kan du stöta på en mängd problem 

även om du är begåvad! De mjuka färdigheterna är överförbara från privata till sociala och professionella 

sammanhang och används inom olika befattningar. 

Mjuka färdigheter får man inte genom kurser eller utbildningar utan endast genom personliga erfarenheter 

inom utbildning, arbete och umgänge. Genom att ha ett öppet sinne och en positiv attityd lär du dig att 

interagera med andra, förstå deras känslor, uppmärksamma deras önskningar vilket stärker dina 

egenskaper inom alla olika aspekter av ditt liv.  
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De viktigaste mjuka färdigheterna är: 

Kommunikationsfärdighet, Teamwork och samarbete, Anpassningsförmåga, Problemlösning, 

Kritiskt tänkande och Konfliktlösning 

Elevernas respons på utbildningsprogrammets  modul 1, som betonade det informella  lärandet  av 

mjuka framgångsfaktorer, upplevde eleverna positivt och de tyckte om att göra uppgifterna.  

‘Modulen för Mjuka Färdigheter’ består av 2 delar: i den första tar man upp identifiering, utvärdering och 

utveckling av mjuka färdigheter, och i den andra förberedelser för praktiken. 

Syftet med Del 1 är att identifiera, själv utvärdera och utveckla mjuka färdigheter. Syftet med Del 2 är att 

använda de  mjuka färdigheterna för att förbereda utlandspraktiken. 

 

Tid: Undervisningen i Modul 1 består av total ca 6 timmar med sammankomster öga mot öga. 

Tidsåtgången kan variera beroende på antalet elever samt deras engagemang för uppgifterna.  

 

Delaktiga och deras roller: En lärare med hjälp av en facilitator leder arbetet med modulen med icke-

formella metoder vilka främjar aktivt deltagande och bidrag från samtliga elever.  

 

Lärandemål: Eleverna ska kunna uttrycka tankar, känslor, fakta och åsikter, använda lämpliga 

kommunikationsmetoder, övervinna förutfattade meningar och fördomar, kunna fokusera och framhärda, 

uppvisa självförtroende, kunna hantera konflikter och vara villig att kompromissa, interagera på ett bra sätt 

med gruppmedlemmar och andra personer, samt vara medveten om tvärkulturella språk.   
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Module 1: Sociala Förmågor  
Reflektion av sociala förmågor  

 
 

Det kan vara svårt att identifiera sociala förmågor. Nedan finner du några frågor som kan hjälpa dig att 

reflektera över önskvärda kompetenser och sociala förmågor.  

 

Kommunikation på svenska 

Använde du ditt eget modersmål någon gång när du var utomlands och i så fall i vilka situationer? 

Hur bra kunde andra förstå dig? 

Kommunikation på ett främmande språk  

Kan du tala ett främmande språk? I vilka situationer använder du dig av ett annat språk? 

Hur bra förstår andra dig? 

Vilka problem kan uppstå i kommunikationen och hur löser du de problemen?  

 

Initiativförmåga och entreprenörskap 

Tar du egna initiativ på din praktik plats eller i skolan utan att någon ber dig? 

Föreslår du nya saker/idéer? 

Använder du din kreativitet och nya kunskaper som du fått i skolan och på din praktikplats? 

Gör du verklighet av dina tankar och idéer?  

 

Lära för att lära 

Upptäcker du nya sätt att lära sig på? 

Vilka metoder använder du för att utvärdera vad du lärt dig? 

 

Sociala och medborgliga kompetenser 

Utvecklar du din kommunikationsförmåga? 

Kan du kommunicera med människor från olika sammanhang och förstå hur de resonerar? 

Kan du arbeta i team? 

  



  MOBILE 
Modul 1 –Personliga färdigheter 

Utbildnings- 
program för  

elever 
 

 

 

 

Module 1: Personliga färdigheter 
Tips för att utveckla sin sociala förmåga 

 

Sociala  färdigheter skiljer dig från andra människor. Genom att utveckla sin sociala förmåga , kan du få 

ett övertag  över andra. Nedan finns några tips för att förbättra dina färdigheter och din sociala förmåga . 

 

 

1- Aktivt lyssnande.  

Det är mycket viktigt att vara uppmärksam på vad folk säger till oss för att förstå deras åsikter, 

känslor, önskemål och svara på rätt sätt. Förslag: Avbryt inte människor när de talar och ställ 

frågor om vad de säger; observera kroppsspråk; gör anteckningar om det behövs. 

2- Ta initiativ. 

En proaktiv strategi, och en vilja att att övervinna svårigheter utgör en viktig faktor för att nå 

målen och  att uppvisa ansvar i arbetet och i sociala situationer. 

Förslag: gör uppgifter utan att bli uppmanad att göra dom, föreslå nya idéer och lösningar. 

 

3- Praktisera ledarskap 

Att påverka människor är ett sätt att få andra att förstå och acceptera dina åsikter/synpunkter.  

Influencing people may be very important in order to encourage them to accept your points of 

view. 

 

Förslag: observera din handledare, chef, och inflytelserik person; Försök att anta samma attityd i 

små grupper. 

 

4- Tydlig kommunikation 

Det kan hända att människor inte förstår det budskap som vi vill förmedla vilket leder till 

missförstånd och förvirring.  Förslag: Öva på att  tala, skriva och  läsa. Var även uppmärksam på 

ditt  kroppsspråk. 
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Module 1: Sociala Förmågor  
del: Förberedelse  

Enhet Ämnen Resurser 

1-1-1 

 

Identifiera sociala förmågor 

 Kulturella skillnader 

 Att ta ansvar  

 Ha ett öppet sinne  

 Kommunikationsförmåga  

 Teamuppgift och 
Samarbete 

 Problemlösning 

LTP enhet 1-1-1.pdf 

språk: Engelska 

 

Kompetens kort  

LTP Module 1  
hjälpmedel - reflektion 

 

Lärandemål 

Elevers 
kompetenskort 

 Lär av tidigare erfarenheter 
 

 Interagera framgångsrikt 
med gruppmedlemmar och 
individer 
 

 Använd lämpliga 
kommunikationsmetoder 
 

 Demonstrera lyssnande 
och 
kommunikationsförmåga 
 

 Var medveten om kulturella 
språkskillnader 
 

 Interagera med individer 
och grupper på ett lämpligt 
sätt 
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Arbetsuppgifter för elever: 

 

Aktivitet_1 

Tid: 15’ 

Uppgift: Individuellt   Gruppaktivitet  

Teacher/trainer introduces briefly soft skills and their importance for personal and professional 

development. 

 

Aktivitet_2 

Tid: 30’ 

Verktyg: Motivationsbrev 

Uppgift: Individuellt   Gruppaktivitet  

Med stöd av lärare / personal , skriver  eleven  ett personligt brev, där eleven beskriver sig själv 

och sina intressen. 

 

 

Aktivitet_3 

Tid: 15’ 

Verktyg: Kompetens kort ; Reflektion 

Uppgift: Individuellt   Gruppaktivitet  

Lärare/personal informerar om sociala förmågor med hjälp av frågor för att på så sätt lära känna 

igen dom.  
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Enhet 1: Sociala Förmågor  

Enhet 2: Användning av sociala förmågor vid förberedelse 
inför utlandspraktik 

Enhet  Ämnen  Hjälpmedel 

1-2-1 

 

Förväntningar, motivation och 
rädslor inför mobiliteten. 

 

Motivationsbrev   

Lärandemål 

Elevers 

kompetens- kort 

 Uttrycka tankar, känslor, fakta 
och åsikter verbalt. 

 Förmåga att lyssna och 
konversera  

 Använda lämpliga 
kommunikationsmetoder  

 Överkomma förutfattade 
meningar och fördomar  

 

 

1-2-2 

 

Vilka förmågor är användbara vid 
en utlandspraktik  

Introduktionsbrev 

Lärandemål 

Elevers 

kompetenskort 

 Koncentration och uthållighet  

 Vara pålitlig och flitig 

 Förberedelse för lärande på 
arbetsplatsen  
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Enhet Ämnen hjälpmedel 

1-2-3 

 

Praktiska frågor inför  praktiken 

 Kulturschock 

 Resor och visum 

 Egen ekonomi 

 regler 

 Hur man hanterar 
hemlängtan 

 Praktiskt interkulturell 
erfarenhet  

Elevers introduktions och kontaktformulär  

Praktikinformation och reseinformation 

 

Lärandemål 

Elevers 

kompetenskort 

 Vara pålitlig och flitig 

 Vara självständig och visa 
självförtroende   

 Kunna hantera konflikter och 
vara villig att kompromissa  

 Vara villig att ta råd 

 Använda lämpliga 
kommunikationsmetoder  

 Interagera med individer och 
grupper på ett lämpligt sätt 

 Uttrycka tankar, känslor, fakta 
och åsikter verbalt  
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Arbetsuppgifter för elever: 

1-2-1_Förväntningar, motivation och farhågor inför mobiliteten.  
 

Aktivitet_7 
Tid: 40’ 

Verktyg: Färgade blädderblock och post-it lappar 

Uppgift: Individuellt Grupp  

 

1. Läraren sätter upp tre blädderblockspapper i olika färger på väggen. Varje blädderblock 
representerar en känsla: motivation, förväntan och rädsla. Eleverna uppmanas att skriva sin 
åsikt om varje känsla på en post-it och sedan sätta lapparna på de olika blädderblocken 
 

2. Eleverna läser lapparna och diskuterar likheter och skillnader  i känslor och åsikter 
 
 

 
1-2-2_ Vilka sociala förmågor är användbara vid mobilitet? 
 

Aktivitet_8 
Tid: 30’ 

Verktyg: Introduktionsbrev 

Uppgift: Individuellt Grupp  

 

1. Eleverna väljer ett företag där de skulle vilja praktisera och funderar över egenskaper som är 
viktiga för arbetet.  

2. Lärare / utbildare jämför elevernas åsikter med mentorer och diskuterar likheter och skillnader 
 
Rast_15’ 
 
Aktivitet_9 
Tid: 40’ 

Verktyg: Rollspel 

Uppgift: Individuellt Grupp  

 

1. Kulturchock: vad det är och dess orsaker (för mycket eller för lite information, språk barriär, olika 
vanor och mat, hemlängtan, klimat). 

   
2. Rollspel. Lärare / utbildare ger information om en verklig situation och anvisningar om olika 
roller. Eleverna spelar sina roller och delar känslor och åsikter. 
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1-2-3_Praktiska frågor inför mobiliteten 
 

Aktivitet_10 
Tid: 30’ 

 

Verktyg: Praktikintroduktion och kontakteruppgifter; praktikplacering, reseinformation; elevers 

ansökningsblankett; Information vid nödsituationer  

 

Uppgift: Individuellt Grupp  

 

Läraren ger praktiskt information om visum, resor, logi, lokala transporter, nödsituationer, 
ekonomi och allmänna regler när elever delar en lägenhet. 
 

 
Avslutande aktivitet(15’) 
Den avslutande aktiviteten har vi valt att inte översätta till svenska då vi inte kan finna detta i 

Sverige. 

 

Aktivitet 

Tid: 15’ 

Verktyg: Blob tree pictures/Post-it 

Uppgift:  Individuellt Grupp  

 

http://www.schoolslinkingnetwork.org.uk/resources-area/teaching-resources/who-am-i/blob-

tree/#sthash.cNN0bt8z.dpbs 

 

Blob tree. Teacher/trainer distributes blob tree illustrations. Each student chooses a puppet in the 

picture and explains the reasons of his/her choice 

Or 

One word. Teacher/trainer invites students to say a word resuming their impressions/feelings about 

the module. Teacher/trainer writes the words and discusses with students about their answers. 


