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Ska du göra praktik? Bra! Praktiken är en möjlighet för dig som vill
träna svenska, träffa nya människor och lära dig mer om arbetslivet.
Du kommer säkert att få många nya erfarenheter som blir viktiga i

framtiden.

Den här boken hjälper dig att få ut mer av din praktik. Här kan du
skriva ner sådant du ser och upplever. Ta med dig boken till din

arbetsplats och diskutera den med din handledare och andra kolleger.
Ta också med dig boken till skolan och diskutera den med din lärare

och andra elever.

Boken består av fem delar. Den första delen arbetar du med innan du
börjar praktisera. Här får du bland annat läsa om andra elever som
berättar om sin praktik. Den andra delen arbetar du med när du har
besökt din arbetsplats för första gången. Den tredje delen handlar om
språket på arbetsplatsen. Den fjärde delen kan du arbeta med när du
har varit på arbetsplatsen ett tag. I den femte delen utvärderar du din
praktik och tänker igenom hur du kan använda dina nya erfarenheter.
Du får också tips om vad du kan tänka på för att hitta och söka ett

jobb.

Din lärare kommer att besöka dig på arbetsplatsen. Då får ni en



möjlighet att prata igenom vad du har lärt dig och vad du behöver
utveckla. Använd bokens anteckningar som underlag när du pratar

med din lärare. Det är också bra om du kan presentera din praktik för
andra elever på skolan. Visa bilder, berätta om din arbetsplats och
jämför det du har lärt dig med andra arbetsplatser som du har
erfarenhet av. Passa också på att samla på nya ord, texter och

samtalsämnen, och försök att använda orden i nya sammanhang.
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