
Metodbok 



Metodbok 
Detta är en metodhandbok om projektets arbetssätt om riktar sig till med-
arbetare hos våra samverkanspartners Arbetsförmedlingen och Skellef-
teå kommun. 

Den riktar sig även till arbetsgivare och övriga som är intresserade av 
projektet Vägen Vidare.

Boken är upplagd utifrån intervjuer med handledare, pedagoger och del-
tagarna samt från de utvärderingar som gjorts av projektet.

Inledning
Vägen Vidare är ett projekt som delfinansieras av Europeiska socialfon-
den, Skellefteå kommun,  Arbetsförmedlingen och Samordningsförbundet 
Skellefteå – Norsjö. Projektet startades upp i april 2017 och avslutas i 
mars 2020. Medlefors folkhögskola är projektägare och har genomfört in-
satser med 84 deltagare fram till dags dato.

Vägen Vidare är ett projekt inom Europeiska socialfondens programområ-
de 2, öka övergångar till arbete,  2.1 Kvinnor och män som står långt från 
arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbets-
marknaden. 

Övergripande projektmål: 
 
 Vara med och bidra till en bättre ekonomi för deltagaren och för  
 samhället, minska försörjningsstöd och öka egen försörjning.

 Utveckla metoder och tillämpning av individbaserade insatser för  
 att ta tillvara på och matcha deltagares softskills med arbetsmark-
 nadens efterfrågan och behov för att nå långsiktiga resultat och  
 effekter. 
 
På Medlefors folkhögskola arbetar vi alltid med individen i fokus och tror 
på det livslånga lärandet. I projektet Vägen Vidare har det varit utgångs-
punkten samtidigt som vi fått utveckla metoder som vi kan implementera i 
vår ordinarie verksamhet efter projektets slut.

I denna metodbok  vill vi lyfta fram de metoder och arbetssätt vi har använt 
och utvecklat i projektet och som har visat sig vara framgångsrika. Vi vill  
inspirera övriga som arbetar med målgruppen genom att dela med oss av 
våra erfarenheter från projektet.

Trevlig läsning!

Johanna Larsson 
Projektledare



Projektidé
Vägen Vidares projektidé är att bidra till framtidens behov av arbetskraft 
genom att stärka personer som står långt ifrån arbetsmarknaden så att de 
närmar sig arbete och/eller studier och därigenom når egen försörjning. Vi 
ska här beskriva hur vi har gjort det.

Genom projektet har vi testat nya idéer och metoder för att ge deltagarna 
ett tryggt och stabilt sammanhang där de både stöttas och utmanas i sin 
utveckling. Vi vill att deltagarna ska öka sin motivation till att ta makten över 
sitt liv och därigenom öka sin drivkraft att aktivt söka arbete eller studier. Vi 
vill även att de ska öka sin kunskap om hur de själva kan påverka sin hälsa 
och den positiva effekten det har på hela deras livssituation. 

Deltagarna ska under projekttiden få sina generella kompetenser identifie-
rade och dokumenterade så individen själv kan tillvarata detta och använda 
i exempelvis egna ansökningshandlingarna vid ansökan till arbete och an-
ställningsintervjuer. 

Deltagarna ska under projekttiden få sina generella kompetenser identifie-
rade och dokumenterade. Med generella kompetenser avses kompetenser 
och färdigheter som exempelvis samarbetsförmåga, kommunikation, pro-
blemlösning och förmågan att lära sig nya saker. Insikten om sina kompe-
ternser stärker deltagarna och dokumentationen blir ett underlag de kan 
använda i arbetsansökningar och vid anställningsintervjuer. 

”Att hamna här i projektet Vägen Vidare på Medlefors folkhögskola var en 
lyckträff för mig.” (Deltagare)

Arbetssätt och metoder
I Vägen Vidare har alla deltagarna en individuell planering som innehåller 
en kombination av lärarledda lektioner, handledning, fysisk aktivitet, studie-
besök och praktik. 

Vi arbetar aktivt med egenmakt, det vill säga att deltagarna själva ska inse 
att de kan påverka och ta ansvaret över sitt liv, sin utveckling och framtid.  
 
Detta gör vi bland annat genom att deltagarna med stöd av handledarna 
lägger upp en planering för de aktiviteter som de ska utföra på egen hand 
för att närma sig arbetsmarknaden.  

 – Inskrivningssamtal med projektledaren. 

 – Upprättande av en individuell aktivitetsplan med  
  handledaren. Aktivitetsplanen följs upp och revideras under  
  projekttiden. 

 – Lärarledda lektioner. 

 – Handledning löpande under hela projekttiden.

 – Studiebesök, individuellt och i grupp.

 – Dokumentation av generella kompetenser. 

 – Hälsoplanering som bland annat innehåller  
  fysisk aktivitet varje vecka både enskilt och i grupp.

 – Praktik och jobbskuggning.

 – Studie- och yrkesvägledning, individuellt och i grupp.
 
 – Uppföljning och avslutande genom trepartssamtal.

Projektets upplägg
 



Mental 
träning

Studiebesök

Lajva 
kompetenser

Handledning
Hälsa

Metoden 
Vägen Vidares metod är en kombination av lektioner,  

handledning och studiebesök som upprepas  
under projekttiden



Handledning Studiebesök

Handledaren som deltagarna möter ger vägledning och kunskap, uppmuntrar, 
vidgar perspektiv, följer upp och ställer krav. Handledaren får deltagarna att 
klara av mer med mycket bättre resultat och på kortare tid än om de hade gjort 
det på egen hand. 

Handledaren är tillsammans med deltagarna ansvarig för att en individuell pla-
nering upprättas och att aktiviteterna i den genomförs. Tack vare att det är 
samma handledare som följer deltagarna under hela projekttiden byggs det 
upp ett ömsesidigt förtroende. 

Handledarna - Under handledningen lägger vi upp och följer upp den individu-
ella planeringen för deltagarna. Vi arbetar mycket med att få dem att förstå att 
det är de själva som äger och är ansvariga för sin planering under projekttiden 
och även för planeringen efter projektet. 

Att vi som handledare både har handledning, genomför studiebesök och har 
lektioner ger ett mervärde då vi träffar deltagarna i flera olika sammanhang. 
Ibland är det magiskt att se hur saker och ting plötsligt kan falla på plats. En 
deltagare som före årsskiftet inte var redo för praktik eller jobbskuggning har 
efter hemuppgifter, ämnen som har diskuterats på lektioner samt två intressan-
ta och passande studiebesök fått flera viktiga insikter. Det har gett henne mer 
energi och framtidsfokus samt gjort henne redo för praktik.

Deltagaren - En deltagare som haft mycket frånvaro på grund av psykisk ohäl-
sa och som handledaren inte tycker kan ha fått ut så mycket av tiden här, be-
rättar i slutet av projekttiden hur mycket det betytt för hen att komma till Med-
lefors. Deltagaren beskriver hur måendet har förbättrats under tiden i projektet 
och hur viktigt det har varit att ha en handledare som vill träffas regelbundet. 
Hen påtalar vikten av att bli mött där hen var just då i sitt mående. Hen har inte 
upplevt press och krav som hen kan uppleva i kontakten med en myndighet.

Handledningen har varit viktig för hen och det behöver det inte vara stora, spe-
ciella insatser eller händelser som är viktiga utan ibland kan det vara att ”bara” 
bli lyssnad på. 

Deltagarna har under projekttiden fått kunskap om vilka företag och arbetsplat-
ser som finns i Skellefteå. De har fått besöka många olika arbetsplatser, träffat 
en mängd arbetsgivare och fått möjlighet att vidga sina perspektiv och utmana 
sina fördomar kring vilka yrken som passar vem. De har också fått lära sig vad 
olika yrken innebär och vad man egentligen gör.

Kan jag som kvinna verkligen jobba på en verkstad? Kan jag som man arbeta 
inom äldreomsorgen? Detta är exempel på frågor som har diskuterats.

För- och efterarbete kring studiebesöken är viktigt för att det ska ge deltagarna 
mesta möjliga. Deltagarna har fått möjlighet att reflektera över sina tidigare yr-
kesval och upptäcka nya intresseområden inom arbetsmarknaden. 

Gunilla Andersson och Nina Löfstedt, handledarna – De arbetsplatser som 
vi har besökt har varit positiva till att ta emot oss. Det är ofta så mycket mer 
än bara ett studiebesök, vi möter människor ute på arbetsplatserna med sina 
historier. Det inspirerar våra deltagare och visar att det går att ta sig fram och 
lyckas trots motgångar. Vi arbetar även med att få till den röda tråden mellan 
studiebesöken exempelvis genom att först besöka en industri och därefter be-
söka en utbildningsanordnare där man kan utbilda sig inom det området.
 
Deltagare - ” Studiebesöken har varit inspirerande. Jag har fått tänka nytt och 
se på jobb som jag aldrig tänkt på.” (Deltagare)



Mental 
träning

Mental träning innehåller kunskap om psykologiska faktorer i relation till pre-
station, kunskap om vilka olika stressorer vi påverkas av, medvetenhet om 
stresshantering, motivation och målfokusering samt kunskap om mentala av-
slappnings- och träningsmetoder. 

På aktiviteten Mental träning har deltagarna arbetat fram sina egna mentala 
träningsprogram i flera steg. Det börjar med en övning där de kartlägger sina 
styrkor och områden e behöver arbeta mer med i nuläget. Pedagogen går ige-
nom olika mentala träningsmetoder som deltagarna kan välja att utgå från i sitt 
träningsprogram. 

Deltagarna fortsätter sedan att identifiera och formulera sina egna  mål och gör 
en plan för att nå målen. Viktigt att deltagarna själva väljer och äger de mål de 
har satt upp. Under hela processen följer de upp var de är och sätter upp olika 
delmål tillsammans med pedagogen. 

Det sista steget i det mentala träningsprogrammet är utvärdering. Då får del-
tagarna reflektera kring om de har nått sina mål eller inte. Vad kan de göra 
annorlunda till en annan gång och kanske behöver någon börja om på steg ett 
igen. 

Inför och parallellt med de mentala träningsprogrammen har pedagogen ar-
betat med aktiviteter som stärker deltagarna i de olika stegen, exempelvis 
avslappningsövningar, visualisering, improvisation och övningar för att stärka 
självkänslan och självförtroendet. 

Linda Olsson, pedagog Mental träning – Det är viktigt att vi förstår hur vi kan 
använda våra tankar och jobba mot uppsatta mål. Syftet med alla övningar på 
lektionerna är mot de mentala träningsprogrammen, visualisera och medve-
tandegöra tankemönster och reaktioner. 

Fokus ligger inte på att klara målen eller ens att förbättra sig på något område 
utan att lära sig att sätta realistiska och accepterade mål. Det handlar kanske 
framförallt att lära sig hantera de motgångar som vi kommer att möta. 

Jag vill att deltagarna ska lära sig att hitta motivation till att både komma igång 
men framförallt att motivera sig till att fortsätta de dagar någonting känns tungt 
och motigt. Jag försöker att arbeta utifrån ett öppet förhållningssätt, det del-
tagarna inte klarar av idag kommer de att klara av så småningom – men det 
måste få vara okej att misslyckas under tiden.

Deltagarna – ”Jobbigt ibland men väldigt nyttigt också.” (Kvinnlig deltagare) 
De uttrycker samstämt att det känns väldigt bra att vara med i projektet, läraren 
är ödmjuk och de upplever att de kan få vara sig själv. 



Hälsa

Deltagarna har under projekttiden fått möjlighet att öka sin kunskap om hur de 
själva kan påverka sin hälsa. Tack vare det breda utbudet av fysiska aktiviteter 
som har erbjudits på Medlefors, på en plats och i en grupp där de känner sig 
trygga, ökar förutsättningarna att alla ska hitta något som passar just dem. 

De har fått verktyg för vidare personlig utveckling och inspiration till att förbättra 
sin egen hälsa. Utvärdering visar att några har som en följd av detta närmat sig 
arbetsmarknaden och känner sig redo att söka arbete.

Hälsopedadogerna – På våra hälsoaktiviteter har vi samtalat om vikten av so-
cial interaktion och nära relationer för vår hälsa. Hur sociala medier och teknik 
stör detta samt vad det gör med vår koncentrationsförmåga och vårt psykiska 
mående. Alla behöver finna en balans i vardagen och komma ihåg att prioritera 
återhämtning för att orka med stressen, för stress kommer vi aldrig undan i vår 
vardag.  

Deltagare - ”allt det vi pratar om tar jag till mig av och inser hur jag tänkt fel 
genom åren. Istället för att prioriterat återhämtning har jag straffat mig själv 
genom att tycka jag är så dålig för att jag inte orkar göra det jag alltid gjorde 
förut.” (Deltagare)

Lajva 
kompetenser

Deltagarna har under projekttiden fått stöd i att identifiera sina generella kom-
petenser med hjälp av praktiska övningar. I en trygg miljö får de genomföra 
uppgifter som finns på olika arbetsplatser. 

Lajva kompetenser är en metod där pedagogen instruerar och handleder del-
tagarna i processen från instruktion till genomförande. Exempelvis att städa ett 
hotellrum. 

de känna sig stärkta. Att de får hjälpa varandra och lära av varandra är också 
något som stärker deras självförtroende.

Deltagare - ”Livfull mindfullness – vara bara här och nu. Tänkte inte på annat 
än uppgiften.” (Deltagare)

Momentet efter genomförandet, reflek-
tion och utvärdering, är en viktig del i 
metoden. Deltagarna får själva tänka 
igenom sin och de andras insats under 
genomförandet och beskriva för varan-
dra vad de har sett och upplevt. Peda-
gogens roll är att observera och doku-
mentera de generella kompetenserna 
som synliggörs under övningen. Lajva 
kompetenser syftar även till att öka del-
tagarnas självförtroende. 

Hanna Lundqvist, pedagog Lajva 
kompetenser – Vi måste få träna på 
saker för att bli bra. Många deltagare 
växer när de blir bekräftade på sina kun-
skaper. 

Det kan vara svårt för deltagarna att se 
vad de kan och duger till, men när de får 
höra av andra hur de tänker om dem uti-
från det de har berättat eller gjort så kan



Sammanfattning

Vägen Vidare är ett projekt för de som befinner sig långt ifrån arbets-
marknaden och syftet är att deltagandet ska vara ett första steg på deras 
väg mot arbete eller studier. Vi utgår från hur den enskkilde deltagarens 
livssituation ser ut när hen kommer in i projektet. Tillsammans gör vi en 
planering, som ska följas under projekttiden. Vi hjälper också till att göra 
en plnering för vad som ska hända efter projekttiden eftersom det är lika 
viktigt för deltagarna. 

Fokus vid all handledning och planering är att deltagarna själva ska ha 
egenmakt och känna att de äger sitt liv och sin väg vidare. 

Vår framgång är kombinationen med handledning, studiebesök, mental 
träning, lajva kompetenser och hälsa. Dessa utgör grunden för att del-
tagarna i projektet gör framsteg och går vidare till nästa steg. Detta sker 
tillsammans med andra deltagare som delar en liknande situation.

De flesta som deltagit i projektet sedan hösten 2017 har gått ett eller flera 
varv i Vägen Vidare-cirkeln innan de har gått vidare medan några bara har 
behövt några delar för att vara redo att gå vidare. 

Medlefors har strävat efter att skapa en miljö där deltagarna vågar testa 
nya saker och där det är tillåtet att misslyckas. Handledarna är lyhörda 
och eftersom de träffar deltagarna ofta och i olika situationer kan de skapa 
en trygg miljö med ett tillåtande klimat som passar för alla deltagare.

Mental 
träning

Studiebesök

Lajva 
kompetenser

Handledning
Hälsa

Reflektioner från utvärderingen

Projektet har utvärderats av Klyo Consulting med Jane Magnusson som 
ansvarig utvärderare. Här presenteras några av de framgångsfaktorer de 
har lyft i utvärderingen. 

En av de tydligaste framgångsfaktorerna är kombinationen av de olika 
delarna i projektet; handledning, studiebesök, mental träning, lajva kom-
petenser och hälsa. Det har också funnits ett nära samarbeta mellan alla 
projektmedarbetare som lett till att de olika delarna kompletterat varandra. 

En annan framgångsfaktor är individanpassningen.  Projektpersonalen 
har hög medvetenhet och ambition då det gäller tillgänglighet. Det finns 
goda möjligheter till att individanpassa deltagandet på olika sätt och uti-
från deltagarnas olika behov. Om något förändras för en deltagare under 
projekttiden går det snabbt att ställa om i aktivitetsplanen. 

En tredje framgångsfaktor är de fördelarna det medför med ett begränsat 
antal pedagoger och handledare med god kompetens som arbetar med 
deltagarna. Det har skapat en positiv, tillåtande och trygg stämning i grup-
perna. Pedagogerna och handledarna har kunnat dra nytta av att det har 
funnits ett brett åldersspann i grupperna och låta alla bidra med sina olika 
erfarenheter och kunskaper. 

Utvärderarens deltagandeobservationer och intervjuer med flertalet del-
tagare har visat att det har varit har ett öppet och tillåtande klimat i verk-
samheten. Det har medfört att deltagarna har mått bra, känt sig trygga och 
vågat dela med sig av sina erfarenheter och tankar eftersom de har mötts 
med förståelse av såväl projektmedarbetare som övriga deltagare. 

De utvärderingar som har gjorts hittills i projektet visar att vi har arbetat 
med rätt metoder och vi kommer att fortsätta arbetet med att skapa trygga 
tillåtande grupper för våra deltagare. Vi vill ge människor möjlighet att ut-
byta erfarenheter och tankar och att få nya insikter. 

Det handlar om att ge människor förutsättningar till lärande och egenmakt 
- att ta makten över sin situation och över sitt liv, att våga förändra det som 
går att förändra och att acceptera det som man inte kan påverka. 



Vill du veta mer?

Kontakta 
Johanna Larsson
Projektledare för Vägen Vidare

0910-575 50
johanna.larsson@medlefors.se


