
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

SpaceEU lärarutbildningsprogram 
STEM karriärer och kompetenser 
för framtiden 

Främja en ung, kreativ och 
inkluderande rymdgemenskap. 

Informationen, dokumentationen och uppgifterna i denna produkt har tagits fram av 
projektkonsortiet SISCODE enligt EG bidragsavtal 788217 och återspeglar inte nödvändigtvis 
Europeiska kommissionens åsikter. Europeiska kommissionen ansvarar inte för hur 
informationen i den kan komma att användas. 
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Organisation: European Schoolnet 

Målgrupp: Lärare på högstadiet och gymnasiet 

Plats: På plats och på nätet 

Kursbeskrivning 

Utbildningens mål och syften 
Detta utbildningsprogram har utarbetats inom ramen för projektet spaceEU. Många lärare 

i hela Europa blir också ombedda att fylla funktionen som studievägledare i sitt arbete. För 

att göra det måste de känna till de STEM-jobb som finns nu och inom en snar framtid inom 

olika sektorer, särskilt inom industrin. Målet med denna workshop är att deltagarna ska 

lära känna många olika jobb med koppling till STEM och rymden med inriktning på 

framtidens jobb som dagens elever – framtidens yrkesverksamma kommer att gå in i 

under kommande år och årtionden. 

Program för workshopen (struktur & längd) 
• Introduktion – förutsättningar för workshopen och missuppfattningar om STEM och 

rymden (~3 min) 

• Översikt över de projekt/parter som bidrar till denna workshop (~3-5 min)  

• Workshopens struktur förklaras (~2 min) 

• Grupparbete (~35 min): 

- Steg 1: Deltagarna delas in grupper om 4-5 (~2 min) 

- Steg 2: Deltagarna väljer en resurs (eller flera resurser) av de 3 rekommenderade 

informationskällorna för att söka efter en karriärväg som passar deras 

undervisningsämne(n) (~8 min) 

- Steg 3: Deltagarna funderar på vilka slags kompetenser som behövs för att bli 

framgångsrik i den valda karriären och fyller i dem på arbetsbladet (~10 min) 

- Steg 4: Deltagarna diskuterar i sina grupper vad de kan göra/kan förbättra för att 

hjälpa eleverna att utveckla dessa kompetenser i sina klasser? (~13 min) 
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- (Valfritt) Steg 5: Deltagarna diskuterar med de andra grupperna vad de tyckte var 

mest intressant i de valda karriärprofilerna - om det finns tid 

• Sammanfattning (~2 min) 

Övning med vägledning 
(Aktiviteter som presenteras av instruktören för workshopen) 

• Kort introduktion till ämnet STEM-karriärer och missuppfattningar om dessa jobb 

• Grupparbete med handledning 

Enskild övning 
(Aktiviteter som deltagarna får genomföra på egen hand) 

• Deltagarna får välja karriärblad från det material som finns i följande projekt: spaceEU, 

Space Awareness, TIWI, och STEM Alliance. 

Gruppövning  
(Aktiviteter som deltagarna får genomföra i grupper)  

Deltagarna arbetar i grupper för att i det material som erbjuds välja det intressantaste 

och enligt deras uppfattning mest tilltalande för deras elevers karriärinformation 

(karriärprofiler) och med sin grupp diskutera vad de lärt sig och hur deras elevers 

kompetenser kan utvecklas i riktning mot de valda profilerna. 

Resurser 
• STEM Alliance: webbinarier med yrkesverksamma inom STEM från industrin 

http://www.stemalliance.eu/webinars och karriärblad om presentatörernas 

karriärprofiler. 

• SpaceEU/Space Awareness: karriärnav http://www.space-awareness.org/en/careers/ 

• TIWI: karriärblad och förebilder från IKT http://tiwi.eun.org/category/career-materials/ 

http://www.stemalliance.eu/webinars
http://www.space-awareness.org/en/careers/
http://tiwi.eun.org/category/career-materials/
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Andra liknande projekt / resurser: 

• STEM karriärverktygslåda (STEM Learning UK) 

• Hypatia verktygslåda för skolor (Hypatia projektet) 

• Karriärprofiler (Siemens) 

https://www.stem.org.uk/resources/collection/103798/stem-careers-toolkit
https://www.stem.org.uk/resources/
http://www.scientix.eu/resources/details?resourceId=18234
http://www.hypatiaproject.eu/
https://www.siemensstemday.com/educators/career-profiles
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