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Produktionsstödsmaterial

 
Kommunikation och samspel i arbetslivet
Läromedel i kommunikation och samspel för elever i särskild utbildning 
för vuxna och gymnasiesärskolan. Läromedlet har ett brett användning-
sområde och kan användas i flera av gymnasiesärskolans kurser som 
exempelvis kursen ”Service och bemötande”.  

Läromedlet består av tre delar, lärobok, arbetsbok och lärarhandledning. 
Läroboken har en tydlig arbetslivsanknytning med fotografier och många 
berättelser från arbetslivet. I läroboken finns diskussionsfrågor som syftar 
till fördjupad reflektion. 

Läroboken är indelad i fyra teman: 
•	 Jag	handlar	om	individen,	om	personliga	egenskaper,	om	att	med-
 vetandegöra  egna styrkor och utvecklingsområden utifrån arbetslivets   
 villkor. Temat tar också upp hur vi genom olika livsval kan påverka 
 vår egen livssituation.

•	 Jag	och	gruppen	handlar	om	hur	olika	grupper,	som	familj,	vänner	
 och arbetskamrater påverkar oss och om hur vi kan samarbeta på 
 ett bra sätt i arbetslivet. Arbetslivets sociala regler och värderingar 
 diskuteras genom konkreta berättelser. 

•	 Kommunikation	i	arbetslivet	handlar	om	bra	kommunikation	som	
 leder till god stämning och bra samspel i arbetslivet. Temat tar även 
 upp hur man kan förbereda sig inför viktiga möten som exempelvis 
 ett praktikbesök.

•	 Arbetslivet	handlar	om	viktiga	lagar	och	regler,	ledarskap,	om	
 konflikter och konflikthantering samt om stress och stresshantering. 
 Temat avslutas med en genomgång av arbetslivets krav och förvänt-
 ningar.
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De fyra temana bygger på varandra. Utgångspunkten är den egna individen 
som i arbetslivet möter andra människor. Genom samspel och kommunikation 
uppstår förutsättningar för goda arbetslivserfarenheter. Temana kan också 
studeras separat och då utifrån individuella behov och tidigare studier.
I texten finns exemplifierande berättelser och tillhörande diskussionsfrågor.
 
Till varje tema i läroboken finns uppgifter i arbetsboken. Arbetsbokens struktur 
med temaindelning följer lärobokens upplägg. Arbetsbokens uppgifter riktar 
sig direkt till eleverna. Vissa uppgifter lämpar sig väl att genomföras som par- 
eller gruppövning. Varje tema avslutas med uppgiften ”viktiga ord och begrepp” 
där eleverna själva kan välja de ord och begrepp som de vill fördjupa sig i. 

Till läromedlet finns en utförlig lärarhandledning med kompletterande material 
med förslag på  litteratur, filmer, länkar till webbplatser och gruppövningar.
Lärarhandledningen finns på Bokverksta’n Förlags webbplats.
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