CURRICULUM VITAE - Att skriva CV
MÅLGRUPP
Åk 8-9
SYFTE
Ge eleverna kunskap om hur man skriver ett CV. Att kunna använda CV för att söka sommarjobb m.m.
MATERIAL
Exempel på hur ett CV kan se ut (se bilaga sist i denna planering).
Exempel på platsannonser
Söksidor www.ams.se , www.framtid.se
BEGREPP
Curriculum Vitae, Personligt brev, Anställningsbarhet, Kompetens, Utbildning, Referenser,
Arbetslivserfarenhet, Meriter, Egenskaper, Förmågor, Färdigheter, mm.
GENOMFÖRANDE
●

Låt gärna eleverna ha gjort någon form av övning kring självkännedom innan CV-skrivningen
t.ex. ”Dina egenskaper” som finns i Idébanken.
https://www.ystad.se/skola/stod-for-pedagoger/pedagog-i-ystad/stod-och-resurser/syv---ide
bank/lektionsforslag/

●

Diskutera gärna begreppsorden ovan

●

Be eleverna söka upp sitt drömyrke (se länkar under rubriken Material) i syfte att ta reda på
vilken utbildning som krävs och fundera på/ta reda på vilka egenskaper, färdigheter och
förmågor som krävs och/eller är bra att besitta för det valda yrket.

●

Låt eleverna skriva sitt eget CV, antingen på egen hand eller genom att använda sig av
bifogade CV-mallar.
Syftet med övningen är att lära sig vad ett CV är och att prova skriva ett CV. För att underlätta
CV-skrivandet är det bra att första gången utgå från verkliga platsannonser och hitta på om

sin egen utbildning, arbetslivserfarenhet m.m. Det är dock bra om det personliga brevet vara
”äkta” så att de kan använda sig av det i kommande jobbansökningar.
För att ändå få med sina egna erfarenheter och kunskaper kan de lägga till tex. prao och
andra eventuella referenser.
●

Led gärna in eleverna på att prata om framtidsdrömmar, yrken, krav, utbildning m.m. under
CV-skrivningens gång.

AVSLUTNING
●

Eleverna kan eventuellt redovisa genom att sätta upp sina platsannonser och CV i
klassrummet.

●

Vill ni efterarbeta och fördjupa kunskaperna kring hur man söker arbete finns det en
pedagogisk planering i Idébanken som heter ”Vem får jobbet” som går ut på att låta eleverna
rollspela arbetsintervjuer. Där finns även filmer om arbetsintervjuer.

MÖJLIGA KOPPLINGAR TILL LGR 22
●

Svenska- strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad
och språkliga drag.

●

Svenska - undervisningen ska också bidra till att eleverna får förståelse för att sättet man
kommunicerar på kan få konsekvenser för en själv och för andra människor.

●

Handlingsplan studie- och yrkesvägledning
○ tränats i självkännedom och fått stöd i att själva utforska, identifiera och formulera sina
intressen, möjligheter och drömmar inför framtiden
○

kunskap om hur man söker arbete

○

kunskap om olika utbildningsvägar

○

träning i att söka, granska och sålla information

Bilaga
CV
Kontaktuppgifter

Datum

Förnamn Efternamn
Personnummer
Adress
Telefon
E-post

Profil: Valfritt men trevligt. En kort mening som beskriver dig samt målsättning.
Aktiv friluftsmänniska som älskar utmaningarna, med målet att utveckla och utvecklas tillsammans
med andra.
Utbildning Här skriver du vilken utbildning du har. Du kan ha flera utbildningar så skriv dem i ordning,
senaste först. Har man väldigt många utbildningar tar man de som är relevanta för det jobb du söker.
Förskollärare programmet; Malmö Universitet; 2021
Barn och fritidsprogrammet; Ystad gymnasium; 2016
Arbetslivserfarenhet Här skriver du ner din tidigare arbetslivserfarenhet. Senaste först.
2017: Arbetade som barnskötare på krubbans förskola i Malmö. Där jag även hade min APL under
gymnasietiden.
Pågående: Fritidsledare på ungdomsgården i Hittarp.
2014-2015: Sommarjobb på Kollo i Falsterbo där jag var ansvarig för aktiviteter
2012 Prao/timanställning: Café hittepå som servitris
Övriga meriter
Scoutledare sen 2013
A och B körkort
Språkkunskaper
Modersmål: Arabiska; Flytande både muntligt och skriftligt
Engelska; Flytande muntligt och skriftligt
Tyska; Bra
Referenser
Krubbans förskola: Beata Lövenqvist: Telefon:
Hittarp UG: Torsten Bruun: Telefon

Bilaga
Personligt brev
Kontaktuppgifter

Datum

Förnamn Efternamn
Personnummer:
Adress:
Telefon :
E-post:
Exempel 1
Ansökan avser arbetet som …… på ……

Skriv här varför du är intresserad av tjänsten. 2-3 rader. Tex. Tre saker fångade mitt intresse i annonsen 1.
2. 3. . Detta för att… Min dröm är att …

Skriv här varför du passar till arbetet. Tex. som vilka erfarenheter du har och vad du tror att du kan tillföra
på det här arbetet. Det har sagts om mig att jag är … Jag är bra på …Jag har förmågan att …

Skriv här kortfattat om dina intressen och något personligt.
Tex. När jag inte går i skolan eller hjälper mina föräldrar med sysslor så spelar jag fotboll i … I övrigt älskar
jag titta på film/ spela dataspel tillsammans med mina vänner…

Jag ser fram emot ett personligt möte med er där jag får berätta mer och veta mer.

Med vänliga hälsningar

Bilaga
Exempel 2
Ansökan till tjänsten som…..
Jag heter …och jag är …år gammal. Min dröm är att så småningom arbeta med … och tänker därför gå på
….programmet. Jag hoppas att detta arbetet ger mig …..För mig är det viktigt att en arbetsplats har….
Det här har jag lärt mig om mig själv hittills: (Finns hjälpord att använda: fråga läraren)
●
●
●
●
●

Skriv här kortfattat om dina intressen och något personligt.
Tex. När jag inte går i skolan eller hjälper mina föräldrar med sysslor så spelar jag fotboll i … I övrigt älskar
jag titta på film/ spela dataspel tillsammans med mina vänner…

Avslut ex: Jag hade blivit jätteglad om jag kan få jobba hos er. Det skulle ge mig en bra chans och jag skulle
äntligen ta mina första steg inom arbetslivet. Jag vill visa vad jag kan och vad jag kan lära mig.

Med vänlig hälsning xxxxxx

Kontaktuppgifter
Förnamn Efternamn
Personnummer:
Adress:
Telefon :
E-post

