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Sammanfattning 

Under den här föreläsningen kommer ni få ta del av några exempel på lektionsaktiviteter och projekt som går att 

genomföra inom ramen för den ordinarie undervisningen. Aktiviteterna och projekten tar avstamp i 

styrdokumenten för såväl studie- och yrkesvägledning som de olika skolämnena. Tillsammans kan vi utveckla 

undervisningen!



Läroplanen
Skola-arbetsliv bör bidra till undervisningsutveckling, men 

för att kunna göra det behöver vi koppla arbetet till 

läroplanen. Genom kopplingar till skolans respektive ämnen 

kan man engagera och skapa meningsfulla och 

värdeskapande aktiviteter för eleverna.

Processledning

Rektor ansvarar för att skapa plattformar och 

förutsättningar för samverkan och arbete med skola-

arbetsliv, men det är viktigt att alla ser sin del i arbetet. I det 

arbetet fungerar vägledaren som en processledare och kan 

till exempel ha ett övergripande ansvar för att leda och 

utveckla skolans arbete med skola-arbetsliv.

Tips!

Du behöver inte läsa hela 

läroplanen. Fokusera på kap. 

2.6, 3 och 4 samt det centrala 

innehållet till respektive ämne.



Utmaningar och möjligheter

Arbetet med skolans studie- och yrkesvägledningsuppdrag 

kan medföra både utmaningar och möjligheter.

- Stärka SYV-perspektivet i alla ämnen. Relatera 

undervisningen i alla ämnen till för ämnet relevanta 

yrkesområden

- Att skapa en gemensam förståelse för vad uppdraget 

innebär och allas ansvar som följer med det

- Levandegöra undervisningen för att öka elevernas 

motivation, hopp och framtidstro

- Förbereda eleverna för en föränderlig arbetsmarknad



Samplanering och tillsammansarbete

0
1 

Vad vill vi uppnå?

Eleverna ska öka sin valkompetens. Genom ett 

systematiskt arbete med skola-arbetsliv i 

undervisningen bidrar vi till elevernas 

karriärlärande och en ökad valkompetens.

0
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Vad gör vi i ämnet?

Vad gör vi i ämnet? Hur kan vi väva in skola-
arbetsliv, så det berikar och utvecklar 
undervisningen? Vad står det i ämnets syfte 
och centrala innehåll?

0
3 

Hur gör vi?

Samplanering är avgörande för att skola-
arbetslivsarbetet ska bli lyckat! Här sätter vi 
gemensamma mål och skapar en planering. 
Arbetet är ett tillsammansarbete.



Egenskaper och 
självkännedom
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Framtidskarta
- Självkännedom och egenskaper

Genom att träna självkännedom ökar elevernas 

valkompetens. I den här aktiviteten arbetar vi med drömmar, 

önskningar, styrkor och egenskaper. Eleverna får reflektera 

kring sig själva, men även hjälpa sina kamrater att fundera 

kring deras styrkor, för,ögon och egenskaper.

Tips!

Använd elevernas Framtidskartor vid 

samtal eller återkoppling kring tankar 

om framtida studier och/eller 

yrkesinriktning.

Övergripande mål i läroplanen, kap 2.2
Efter genomgången grundskola ska varje elev kunna 

göra väl underbyggda val av fortsatt utbildning och 

yrkesinriktning samt kunna lära, utforska och arbeta 

både självständigt och tillsammans med andra och 

känna tillit till sin egen förmåga.



Tips!

Använd bildstöd och egenskapskort 

för att underlätta arbetet för eleverna.

Egenskaper och intressen
Under projektets inledande lektioner får eleverna ta del 

av syfte och mål med projektet. De får enskilt och 

tillsammans reflektera kring egenskaper och intressen.

Egenskapskort och bildstöd används för att eleverna 

enklare ska kunna hitta och plocka ut 2-3 bra 

egenskaper. Eleverna hjälper och stärker varandra i 

arbetet.



Tips!

Skapa Framtidskartor genom collage 

och bildmontage. Klipp och klistra från 

tidningar i kombination med andra 

material och tekniker.

Kopplingar till läroplanen
I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att 

utveckla kunskaper om hur man framställer och 

presenterar egna bilder med olika metoder, material 

och uttrycksformer.

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin 

förmåga att skapa bilder med hantverksmässiga 

tekniker och verktyg samt med olika material.

Skapande
Eleverna skapar sina Framtidskartor med hjälp av olika 

material. Först gör de en skiss med blyerts och sedan 

använder de varierande material för bildframställning, 

beroende på vad de vill förmedla. T.ex. används 

kolkrita, akvarellfärger, pastellkrita och akrylfärg.



Tips!

Använd elevernas Framtidskartor vid 

samtal eller återkoppling kring tankar 

om framtida studier och/eller 

yrkesinriktning.

Centralt innehåll åk4-6
- Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.

- Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i 
bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan 
användas i bildskapande arbete.

Centralt innehåll åk7-9
- Framställning av berättande och informativa bilder om 
egna erfarenheter, åsikter och upplevelser

- Presentationer av eget bildskapande

- Former, färger och bildkompositioner samt deras 
betydelsebärande egenskaper



Presentation
Eleverna får sedan presentera sina arbeten för varandra. 
Arbetet fångas även upp på mentorstid. De berättar och 
resonerar kort om innehållet och vilka tekniker och 
material som använts vid skapandet av bilden.

Arbetena ställs även ut på skolan samt visas på t.ex. 
öppet hus.

Kopplingar till läroplanen
Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna ges 
förutsättningar att utveckla sin förmåga att 
kommunicera med bilder för att uttrycka budskap och 
presentera olika ämnesområden med bilder



Lärarnas kommentarer
Det var en bra uppgift och projekt. Eleverna får fundera 
kring sig själva, sina egenskaper och vad de vill bli i 
framtiden. Det är hög tid att börja arbeta med det här i 
åk6 (åk7). Det är ett seriöst projekt som handlar om 
framtiden. Det är jättebra. Det är naturligtvis viktigt att 
samverka med studie- och yrkesvägledaren, som 
presenterar, samordnar och utvärderar.

Kommentarer kring läroplanens kopplingar
Eleverna fick uttrycka sig genom bild. Det är ett av 
bildämnets huvudsakliga mål.  De fick möjlighet att 
berätta om sig själva och använda olika material och 
tekniker. Sett till ämnet bild var det ett väldigt bra 
projekt.



Lärarnas kommentarer
Projektet ger ett mervärde för eleverna. Vi skapade 
kontaktytor för eleverna, där de fick möjlighet att skapa 
relation till varandra. De hjälper varandra och lär av 
varandra.

Eleverna uppskattar det väldigt mycket när andra vuxna 
är med och det är bra att de tidigt får kontakt och kan 
skapa en relation med studie- och yrkesvägledaren.



Yrken och modebranschen
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Utforska branschen
- Yrkeskunskap

Genom att fördjupa sina kunskaper i textil- och 

modebranschen vidgas elevernas perspektiv och de 

exponeras för bredden av yrken i branschen. Eleverna får en 

överblick av arbetsmarknaden, arbetsmöjligheterna och 

arbetsmiljö samt får lära sig om slöjdarbetets olika delar.



Informationssökning och kreativt skapande
Eleverna fick arbeta med informationssökning, kreativt 
skapande och muntliga framföranden. 

Under lektionen visade läraren en kort film om 
moebranschen som gav eleverna en inblick i branschens 
historia, arbetsvillkor, bredden av yrken, arbetsmiljö och 
ergonomi.

Eleverna arbetade med olika material för att skapa 
planscher som senare presenterades för klassen samt 
ställdes ut på skolan.



Tips!

Samplanera gärna med 

samhällskunskap och svenska. Låt 

eleverna öva på att skriva CV och 

personligt brev.

Hitta och granska jobbannonser
Eleverna fick brainstorma kring yrken inom 
modebranschen och arbetade utifrån metoden EPA -
Enskilt, par, alla. 

Sedan arbetade de med att söka och hitta jobbannonser 
som de senare fick bryta ned och granska, dels utifrån 
givna frågor, exempelvis anställningsform och 
efterfrågade kompetenser/utbildningar.

De fick också möjlighet att reflektera tillsammans kring 
uppbyggnaden av annonser och jämföra olika annonser.



Centralt innehåll åk4-6
- Slöjdverksamhetens betydelse för individen och 
samhället, historiskt och i nutid.

- Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl 
med som utan digitala verktyg.

Centralt innehåll åk7-9
- Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer 
i det offentliga rummet.

- Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur 
de påverkar individen.



Yrkespromenader
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Yrkespromenad
- Lokal yrkeskännedom 

Genom yrkespromenader får elever i de yngre åldrarna, 

förskoleklass-årskurs 3, utforska närområdet. De får en ökad 

lokalkännedom och en breddad kunskap kring olika yrken i 

deras närområde. v yrken i elevernas direkta närhet.



Orientera sig med hjälp av kartor
Innan promenaden fick eleverna bekanta sig med 
sköldpaddan Walter och med hjälp av en enkel karta 
följa hans väg från djurbutiken till Årstaskolan. Eleverna 
fick hälsa på Walter och hjälpa honom att komma på 
yrken som skulle passa en sköldpadda.

Eleverna fick även ta del av en enkel karta över 
närområdet för att få en överblick över promenadvägen. 

Yrkespromenaderna genomfördes sedan i halvklass.

Tips!

Skapa en egen karta med mål 

att besöka eller skatter att hitta!



Tips!

Stoppa yrkesverksamma och låt dem 

berätta om sina yrken. Vad gör de? Är 

det svårt, roligt, läskigt? Vad är bra att 

kunna?

Bekanta sig med yrken i närområdet
Genom yrkespromenaderna får eleverna möjlighet och 
förutsättningar att bekanta sig med yrken i närområdet. 
De får se vilken bredd av yrken det finns, bara några steg 
utanför skolan.

Spana efter centrala samhällsfunktioner, såsom 
räddningstjänst och sjukvård.

Tillbaka på skolan
Låt eleverna berätta för den gruppen som var kvar på 
skolan om sina upptäckter och upplevelser. Eleverna och 
lärarna efterarbetar sedan på kommande lektioner. 



Centralt innehåll åk1-3 (IDH)
- Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors 
uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning 
(IDH)

Centralt innehåll åk1-3 (RE, GE, HI, SH)
- Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, 
räddningstjänst och skola.

- Yrken och verksamheter i närområdet.

- Hemortens historia. Vad närområdets platser, 
byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, 
kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.

Centralt innehåll åk1-3 (SV)
- Muntliga presentationer och muntligt berättande om 
vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala 
medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan 
stödja presentationer.



Utvecklingsområden
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Systematik och 
likvärdighet

Skola-arbetsliv som ämnesområde behöver systematiseras och 

vara återkommande för eleverna under sin skolgång. Arbetet 

behöver börja tidigt, redan i förskolan.

Ämnesintegrering för likvärdighet
Genom ett systematiskt och ämnesintegrerat arbete kan vi kan utveckla 
undervisningen och skapa en likvärdighet. När eleverna kan koppla 
skolämnet till framtida arbete skapas motivation och framtidstro. 

Bra för skolan, bra för eleverna och bra för arbetslivet.

Tips!

Du behöver inte läsa hela 

läroplanen. Fokusera på kap. 

2.6, 3 och 4 samt det centrala 

innehållet till respektive ämne.



Studie- och yrkesvägledning i förskolan
“Det var ett barn som stod och tittade ut genom fönstret 

när en stor lastbil svängde in på parkeringen nedanför. 

Barnet stod i fönstret och var helt fascinerad av den 

stora bilen nedanför.” (Förskollärare, storbarnsavd.)

- Pratade tillsammans om yrkesprofessionen 

renhållningsarbetare

- Vad arbetar en renhållningsarbetare med?

Läroplanen (Lpfö 18, kap 2.2)
Arbetslaget ska skapa förutsättningar för barnen att 

lära känna sin närmiljö och de samhällsfunktioner som 

har betydelse för det dagliga livet samt att ta del av det 

lokala kulturlivet.



Syvutveckling för systematik och likvärdighet

FK

Förskoleklass

Barnen ska få orientera sig i närområdet med 

hjälp av enkla kartor. Sköldpaddan Walter 

bistår med kunskap och expertis. Barnen ska få 

träffa yrkesverksamma och bekanta sig med 

yrken i närmiljön.

ÅK
3 

Årskurs 3

Eleverna ska få utveckla kunskaper om olika 
yrken i samhället. Vi utgår från materialet 
“Vårt samhälle” från Ung företagsamhet. 
Eleverna får bland annat arbeta med och lära 
sig om demokrati, samhällsplanering och 
yrken.

ÅK
5 

Årskurs 5

Eleverna bjuds på en Framtidsresa och får 
möta yrkesföreträdare och ta del av hur ett 
yrke fungerar i praktiken. Eleverna får sedan 
fördjupa sig i ett eller flera yrken. Föreläsarna 
kopplar sina yrken till skolämnen.



Barnkonventionen

På FN-dagen, 24 oktober, passar det ju utmärkt att lyfta 

Barnkonventionen. FNs konvention om barnets rättigheter 

innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn.

Den 1 januari 2020 blev Barnkonventionen lag i Sverige och 

vi kunde därmed addera ytterligare ett styrdokument till 

listan.

Konventionens artikel 28 lyfter specifikt barnets rätt till 

utbildning och studie- och yrkesvägledning.



Huvudmannens ansvar enligt skollagen

Huvudmannen ansvarar för att planera, följa upp 

och utveckla verksamheten så att utbildningen ger 

elever den ledning och stimulans som de behöver i 

sitt lärande och sin personliga utveckling (1 kap. 4 §

och 3 kap. 3§ skollagen 2010:800).



Frågor att fundera på för det fortsatta arbetet:

- På vilket sätt kan skolan synliggöra arbetslivet i 

undervisningen?

- Vilka tillgångar finns för detta syfte i skolans 

närområde?

- Hur arbetar ni tillsammans på skolan för att höja 

kvaliteten i studie- och yrkesvägledningen, så att alla 

ser sin roll och ansvar?



Lärare 

– På vilket sätt kan lärare knyta sin undervisning till arbetslivet för att 
stärka elevernas motivation?

Rektor 

– På vilket sätt kan rektor ge förutsättningar och stimulera all personal 
att vara delaktiga i arbetslivskontakter?

Studie- och yrkesvägledare 

– På vilket sätt kan studie- och yrkesvägledare stötta och stimulera 
lärare att anknyta sin undervisning till arbetslivet?



Tack!

Kontakt:

david@syvutveckling.se

Syvutveckling i Sverige

mailto:david@syvutveckling.se

