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Förord
I dag är ungdomar alltmer osäkra på vad de vill göra efter skoltiden. Flera
rapporter och studier1 visar att det finns behov att utveckla grundskolans studieoch yrkesvägledning.
Framför allt behöver eleverna stöd under en längre tid, mer kontakt med arbetslivet och bättre kunskaper om olika yrken. De behöver också lära känna sig själva
bättre, så att de kan göra välgrundade val till gymnasieskolan. När studie- och
yrkesvägledaren träffar eleverna, ofta först i årskurs 8 eller 9, är eleverna i regel
inte tillräckligt förberedda.
Det här stödmaterialet bygger på lärande exempel från fyra olika skolor från tre
olika kommuner där studie- och yrkesvägledning integrerats i undervisningen på
ett medvetet sätt genom att tidigt visa på yrkes- och utbildningsalternativ. Eleverna har på så sätt sett meningen med olika ämnen och de kunskaper som krävs.
Exemplen är hämtade från olika ämnen och årskurser och utgår från läroplanens
övergripande mål och riktlinjer samt det centrala innehållet i kursplanerna.
Materialet vänder sig i första hand till dig som är lärare på grundskolan, men
även till huvudmän, rektorer samt studie- och yrkesvägledare.
Inledningsvis beskrivs bakgrunden till materialet samt korta sammanfattningar från styrdokumenten, som redogör för hur ansvaret för studie- och
yrkesvägledning i skolan är fördelat samt exempel på stöd i kvalitetssäkringen
i form av allmänna råd och självskattningsverktyget BRUK.2 Därefter berättar de
olika skolorna hur de har gjort för att att integrera studie- och yrkesvägledning
i undervisningen. Alla exempel följs sedan av reflektioner från lärare, studie- och
yrkesvägledare och rektorer.

1.

2.

Skolinspektionens kvalitetsgranskning 2013
Börja om på nytt program i gymnasieskolan, Skolverket 2012
Varför hoppade du av?, Skolverket 2007
Gymnasieelevers byten av program och skolor, Skolverket 2011
Ungdomars uppfattningar om gymnasievalet, Skolverket 2012
Skolverkets verktyg för självskattning av kvaliteten i samtliga skolformer är ett stöd i det systematiska
kvalitetsarbetet.
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Materialet är skrivet och intervjuerna är utförda av Agnetha Kronqvist och
Monica Lalander. Ett stort tack till personal på Hovsjöskolan, Rydaholms skola,
Bor skola och Vindängens skola som har ställt upp i dessa intervjuer.
Avsikten är inte att täcka in alla ämnen i skolans kursplaner. Vi hoppas istället
att du ska inspireras av exemplen och använda idéerna i andra ämnen än de som
beskrivs här.
Erik Nilsson				Mikaela Zelmerlööw
Chef för utvecklingsavdelningen		
Undervisningsråd, projektledare
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Inledning
Det här materialet grundar sig på de förbättringsområden som Skolinspektionen
lyfte fram i en granskning av kvaliteten i studie- och yrkesvägledningen i grundskolan 2013.3 Granskningen visar att en kontinuerlig studie- och yrkesvägledning
skapar en betydelsefull grund för elevens möjligheter att kunna fatta viktiga beslut
för framtiden.
Med kontinuerlig vägledning menas att skolan ser studie- och yrkesvägledning
som en integrerad del av undervisningen genom hela grundskolan och där skolan
arbetar medvetet och målinriktat med arbetslivsanknytning och personlig utveckling för eleverna.
Alla elever behöver få tillgång till kontinuerlig vägledning av sådan kvalitet att
de kan göra medvetna och väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkes
inriktning.
En studie- och yrkesvägledning av god kvalitet innebär också att skolan arbetar aktivt för att elevernas studie- och yrkesval inte ska begränsas av deras kön,
sociala eller kulturella bakgrund. Personalen behöver därför ha kunskap om hur
de kan arbeta för att motverka sådana begränsningar och skolan behöver konkreta mål för arbetet.

3.

Skolinspektionen (2013). Studie- och yrkesvägledning i grundskolan. Rapport 2013:5
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Allmänna råd om arbete
med studie- och yrkesvägledning
Ett stöd för arbetet med studie- och yrkesvägledning är Skolverkets allmänna
råd.4 De allmänna råden är rekommendationer om hur huvudmannen, rektorn,
studie- och yrkesvägledaren och lärare kan eller bör handla för att uppfylla kraven
i bestämmelserna.. Syftet med råden är att studie- och yrkesvägledningen ska bli
likvärdig och av hög kvalitet.

Tillgodose elevens
behov av studieoch yrkesvägledning

Undervisning
Lärare
Studie- och yrkesvägledare

Vägledningssamtal
Studie- och yrkesvägledare

Information
Studie- och yrkesvägledare
Rektor
Lärare
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Skolverket (2013). Allmänna råd med kommentarer om arbete med studie- och yrkesvägledning.
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Studie- och yrkesvägledningen
– ett ansvar för hela skolan
Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag för
att välja fortsatt utbildning. Skolans studie- och yrkesvägledning styrs av skollagen,
skolförordningar, läroplaner samt kurs- och ämnesplaner. Läroplanerna betonar
helheten i skolans arbete, och pekar inte specifikt ut vad som kallas studie- och
yrkesvägledning eller hur verksamheten ska organiseras.
HUVUDMANNENS ANSVAR

Huvudmannen ansvarar för att utbildningen genomförs enligt bestämmelserna i
skollagen och andra lagar eller förordningar. 5 Huvudmannen ska systematiskt och
kontinuerligt planera, följa upp och utveckla studie- och yrkesvägledningen.6
REKTORS ANSVAR

Enligt läroplanen7 har rektorn ett särskilt ansvar för att utveckla samverkan mellan skolan och arbetslivet, så att eleverna får konkreta erfarenheter inför valet av
fortsatt utbildning och yrkesinriktning. Rektorn har också ett särskilt ansvar för att
studie- och yrkesvägledningen planeras och organiseras så att eleverna får information om och vägledning inför de olika val som skolan erbjuder och inför val av
framtida utbildning och yrke.
LÄRARE OCH ANNAN SKOLPERSONALS ANSVAR

Läraren har ett särskilt ansvar för att bidra med underlag för varje elevs val av
fortsatt utbildning. Läraren ska också medverka till att utveckla kontakter med
mottagande gymnasieskolor, organisationer och företag.8
All personal i skolan har ett ansvar för studie- och yrkesvägledningen. Tillsammans ska man stärka, systematisera och synliggöra det arbetet som redan görs.
Personalen ska bidra till att elevens studie- och yrkesval inte begränsas av kön eller
av social eller kulturell bakgrund.9

5.
6.
7.
8.
9.

Skollagen (2010:800) 2 kap. 8 §.
Skollagen (2010:800) 4 kap. 3 §
Förordning (SKOLFS 2010:37) Om läroplan för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet. 2.8
Förordning (SKOLFS 2010:37) Om läroplan för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet. 2.6
Förordning (SKOLFS 2010:37) Om läroplan för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet. 2.6
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Vidare framgår det i läroplanen för grundskolan att studie- och yrkesvägledaren
har ett särskilt ansvar för att informera och vägleda eleverna inför deras fortsatta
utbildning och yrkesinriktning. I sitt arbete ska vägledaren särskilt uppmärksamma
möjligheter för elever med funktionsnedsättning. Vägledaren ska också vara ett
stöd för den övriga skolpersonalens insatser inom studie- och yrkesvägledningen.10

10. Förordning (SKOLFS 2010:37) Om läroplan för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet. 2.6

10

Studie- och yrkesvägledning i undervisningen

Planera och utvärdera
med hjälp av BRUK
En förutsättning för att få en behovsanpassad och likvärdig studie- och yrkesvägledning är att sätta upp mål för verksamheten och genom att kontinuerligt följa
upp och utvärdera arbetet och säkra kvaliteten.11 Självskattningsverktyget BRUK
kan underlätta det systematiska kvalitetsarbetet.12
BRUK utgår ifrån de nationella styrdokumenten och ger en bild av hur väl
verksamheten uppfyller de nationella målen för utbildningen inom varje område.
Syftet är att skapa motivation och inspiration till förbättring av kvaliteten. BRUK
är också en hjälp för att synliggöra hur arbetssätt och arbetsformer påverkar resultat och måluppfyllelse.
Här är exempel på kriterierna i BRUK för studie- och yrkesvägledning. Den
fullständiga versionen hittar du på Skolverkets webbplats www.skolverket.se/
skolutveckling/kvalitetsarbete/bruk.

Kriteriet stämmer
Kriterier för måluppfyllelse

inte
alls

till
viss
del

till
stor
del

helt

17. Vi organiserar och genomför all undervisning så att eleverna kan
göra väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning.
18. Vi ger eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om sin självbild,
egenskaper och kompetenser inför deras kommande yrkesliv.
19. Vi ser till att eleverna förstår syftet och nyttan av varje ämne
i relation till sina studie- och yrkesval

11. Skolverket (2012). Allmänna råd med kommentarer om Systematiskt kvalitetsarbete – för skolväsendet
12. http://www.skolverket.se/skolutveckling/kvalitetsarbete/bruk

Studie- och yrkesvägledning i undervisningen

11

H OV S JÖ S KO L AN – ÅR SKU R S 1– 3

bild

Musik

Svenska

samhällsorienterande ämnen

”Hur blir man
kung egentligen?”
Litteraturprojektet som väckte både kreativitet och läslust
Södertälje kommun är en knutpunkt mellan stad och land, småföretag och världsomspännande bolag och en plats där människor strålar samman från hela världen.
I kommunen bor cirka 85 000 personer som tillsammans har kompetens i ett
80-tal språk.
Hovsjöskolan är en grundskola som ligger i stadsdelen Hovsjö. I stadsdelen
bor 6000 personer med mycket varierande studie- och yrkeserfarenheter. Skolans
utmaningar handlar om att ta tillvara de resurser som elevernas olikheter för med
sig och rusta dem för framtiden. Här utgör planeringen för studie- och yrkes
vägledning ett viktigt redskap.
Här arbetar man efter Hovsjöskolans röda SYV-tråd, en plan för att integrera
studie- och yrkesvägledning i undervisningen för de 615 eleverna från förskole
klassen till årskurs 9. I arbetsplanen ingår att öka elevernas självkännedom, motverka könstraditionella val och visa på olika yrkesalternativ. Syftet är att tidigt visa
eleverna att de har alla möjligheter att få jobb i framtiden och motivera dem till
studier. Hos skolledningen finns ett stort engagemang och alla på skolan är insatta
i arbetet. Skolan är byggd efter Södertäljes skolmodell med öppna, flexibla planlösningar och inglasade arbetsrum. Denna arbetsmiljö är tänkt att uppmuntra till
sinnliga upplevelser och stimulera till ett kreativt arbetssätt.
När Jeanette Holm fick jobb som lärare på Hovsjöskolan funderade hon mycket
på hur hon skulle motivera eleverna att satsa på skolarbetet. Hon ville få dem att
känna att arbetet är meningsfullt, och att grundskolan leder till gymnasieskolan
och kanske ett steg till. Hur skulle hon få dem att tidigt börja fundera över olika
yrken? Redan i årskurs 1 lät hon eleverna rita sina egna porträtt. De fick presentera
12
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”Det är så roligt när

de kommer och klappar
mig på axeln och säger:
Vet du fröken, nu har
jag sökt till ekonomiprogrammet för jag ska
jobba med ekonomi när
jag blir stor. Kommer du
ihåg att jag sa det när
jag gick i ettan?

”

Jeanette holm på Hovsjöskolan

sig för varandra, prata om sitt drömyrke och ta reda på vilka kompetenser som
behövdes för det yrket. Sedan följde de upp detta i nästa årskurs, och i årskurs 3
plockade de fram porträtten igen. Eleverna fick tänka tillbaka på hur de presenterat sig själva då och fundera vidare på framtiden. Nu har Jeanettes första klass på
Hovsjöskolan börjat gymnasiet, och hon ser fram emot att de ska komma tillbaka
och berätta hur de har det.

Studie- och yrkesvägledning i undervisningen
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UTDRAG UR LGR 11

2.6 Skolan och omvärlden
Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag
för att välja fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den obligatoriska skolan
nära samverkar med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till.
Det förutsätter också en samverkan med arbetslivet och närsamhället i övrigt.

Exempel ur det centrala innehållet i läroplanen
Svenska

• Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och
•
•

utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära
texter
Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för
olika mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.

Samhällsorienterande ämnen

• Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel
skildringar av familjeliv och skola.

• Yrken och verksamheter i närområdet
Bild

• Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
Musik

• Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt
ensemblespel.

”Man kan självklart utgå från Lgr 11 och det

 entrala innehållet i ett tema. Vi bearbetar de
c
olika förmågorna med kreativitet.
Lärare

”

14
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Exempel på upplägg
Att läsa en bok tillsammans kan vara ett utmärkt sätt att diskutera olika yrken.
Dessutom kan det väcka elevernas läslust. Det gäller bara att välja en bok som
engagerar eleverna – ett säkert kort är Astrid Lindgren. I årskurs 2 valde eleverna
Mio min Mio.
I diskussionerna kom eleverna snabbt in på frågan vad en kung gör. Hur blir
man kung egentligen? Andra yrken i boken som intresserade eleverna var trädgårdsmästare och riddare. Eleverna funderade över om yrkena finns kvar i dag,
vad som ingår i arbetsuppgifterna och vilka människor som har jobben. Nästa
steg blev att skriva Mio min Mio 2. Vad händer när Mio blir vuxen och kanske
får barn? Arbetet väckte funderingar över hur man blir författare och vem som
trycker boken.
Läsningen och diskussionerna skapade både lust och nyfikenhet. Eleverna sa: ”När
börjar vi på nästa bok?” Temat avslutades med vernissage och konsert där pedagogerna hade klätt ut sig till Astrid Lindgren-figurer. Det var verkligen jätteroligt!
Eleverna som hade läst Karlsson på taket funderade mycket över Karlsson. Hur
kunde han som inte hade något jobb få mat på bordet? Lillebrors föräldrar gick
i väg och jobbade och lämnade lillebror hemma. Var är de små barnen idag på
dagarna när föräldrarna jobbar?

Svenska
Musik

Elevens livsvärld

Samhälls
orienterande
ämnen
Bild

Studie- och yrkesvägledning i undervisningen
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”När börjar vi

”

på nästa bok?
Elev i årskurs 2

Nästa tema är naturen. Eleverna ska få fundera över vilka som jobbar med djur,
växter och träd. Lärarna planerar ett studiebesök på Naturhistoriska riksmuseet
tillsammans med studie- och yrkesvägledaren. På museet kommer eleverna säkert
fråga: Vem ser till att allt finns på ett museum? Vad gör en museiintendent? Vad
måste man kunna för att bli det?

Lotten Johansson
Studie- och yrkesvägledare

16
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Reflektioner om …
… att vidga perspektiven
”När vi diskuterar yrken, vill majoriteten av eleverna i min klass, både
flickor och pojkar, bli läkare. Men de behöver ju få mera koll på vård
yrken, de har bara hört ordet läkare och då missar de massor av
inriktningar och det är där vi försöker vidga perspektiven. Många har
nog ingen aning om vad de här yrkena egentligen innebär.” Lärare
… självkännedom:
”Grundskollärare har i alla tider jobbat mycket med studie- och yrkesväg
ledning, presenterat yrken och gett eleverna självkännedom och själv
insikt. Vi gör det vi alltid har gjort men tydligare och mer medvetet tack
vare vår arbetsplan. I arbetsplanen slår vi fast att det ska vara minst en
studie- och yrkesvägledande aktivitet varje läsår under hela grundskole
tiden. Där framgår också att eleverna i årskurs 3 ska bli påminda om vad
de gjorde i tidigare årskurser för att få syn på processen.
Det är också viktigt att vidga perspektiven på yrken, så att eleverna
får syn på andra yrken än de är vana vid, oavsett kulturell uppväxt.”
Studie- och yrkesvägledare

”Vem ser till att allt

”

finns på ett museum?

Studie- och yrkesvägledning i undervisningen
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H OV S JÖ S KO L AN – ÅR SKU R S 4– 6

bild

Matematik

samhällskunskap

”Man måste göra något
för att komma dit man vill”
Om att motivera eleverna att vilja lite till
Att väva in studie- och yrkesvägledning i undervisningen är en självklarhet för
Jorjet Barelias, lärare i årskurs 5 på Hovsjöskolan. I läroplanen för grundskolan står
att skolan ska bidra till att varje elev efter genomgången grundskoleutbildning kan
göra väl underbyggda val för fortsatt utbildning och yrkesinriktning.

Exempel på upplägg
Ett gemensamt projekt i årskurs 5 gick ut på att elever i alla tre klasser blandades
och fick bilda familjer. Varje grupp bestod av 4–5 elever. Lärarna hade i förväg
skrivit lappar med ålder, kön och roll i familjen (mamma, pappa, syskon) som de
delade ut till eleverna. Familjerna kunde på det viset se olika ut, det var inte säkert
att det blev den traditionella bilden av en familj. Eleverna ställde många frågor
och lärarna utmanade dem att fundera över familjesammansättningar och normer:
Vi har ingen mamma! (Har alla en mamma?) Vi är bara syskon! (Vad kan ha hänt
med föräldrarna? Måste man vara biologiska syskon för att vara en familj?)
Nästa uppgift blev att skapa sitt eget hus och bestämma yrken och utbildning
för alla i familjen. Eleverna fick också skriva hur mycket de trodde att de skulle
tjäna och hur de ville bo. En elev skrev: Stort hus med fyra våningar och fem bilar.
Läraren frågade: Hur många är ni i familjen? Går er ekonomi ihop med vad ni
äger? Eleven svarade: Nej, men jag lägger på lite på lönen och tjänar mera. Läraren
undrade då: Jobbar du fortfarande inom samma yrke? Eller har du jobbat upp dig
inom samma yrke? En elev skrev att hon studerade samtidigt som hon jobbade
18
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”Jag har föräldrar som inte är
utbildade, precis som många
barn på Hovsjöskolan. Så
jag kan ganska lätt motivera
dem till att de kan bli vad de
vill. Men jag är tydlig med att
det krävs att de läser, lyssnar
och förstår.”
Jorjet Barelias, Lärare på Hovsjöskolan»

vid sidan om för att spara pengar. Matematiken kom in både genom att eleverna
fick fundera över sin ekonomi och bygga huset genom att räkna med skala. Även
möblerna ritades skalenligt.
”Att få dem att tänka i de här banorna är viktigt, så att de förstår att de måste
göra något för att komma dit de vill”, menar Jorjet Barelias. Studie- och yrkesvägledaren kom in i alla tre klasserna och hade en liten föreläsning och eleverna fick
ställa frågor. Det blev väldigt givande diskussioner där klasserna pratade om att
sätta upp mål. Om man nu vill bli det här, vad behöver man göra då?
Studiebesök på museum

Två klasser i årskurs 5 gjorde även ett studiebesök på Naturhistoriska riksmuseet
när de arbetat med människokroppen i skolan. Klasserna tittade på utställningen

Studie- och yrkesvägledning i undervisningen
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2.2 Kunskap
Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper
som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också
en grund för fortsatt utbildning. Skolan ska bidra till elevernas harmoniska
utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för
skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning
under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att
i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former.

Exempel ur det centrala innehållet i läroplanen
Matematik

• Konstruktion av geometriska objekt. Skala och dess användning i vardagliga
situationer.

Bild

• Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och
•

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

Samhällskunskap

• Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och
jämställdhet.

• Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
Biologi

• Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion
och samverkan.

20
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Djuret och människan och studerade människokroppen med hjälp av en laser
pekare. Under arbetet ställde lärarna frågor som ledde in tankarna på studier och
yrken: Vem gör en laserpekare? Hur fungerar den? Vad behöver man kunna för
att tillverka den?

Hovsjöskolans
strategidokument
för studie- och
yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning i undervisningen
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Reflektioner om …
... elevernas bakgrund
”Det är många av våra elever som inte vet vad deras föräldrar arbetade med
innan de kom till Sverige. I årskurs 3 låter vi eleverna gå hem och intervjua för
äldrarna om vad de arbetade med innan de kom hit. På det viset får de en bild
av familjen och släkten som de inte riktigt hade innan, till exempel kan det visa
sig att alla i släkten är apotekare. Och de vill gärna diskutera det med mig när
vi träffas. De kan till exempel fundera över att det är svårt att lära sig svenska
och oroa sig över vad som händer om de inte lyckas med det. Vad ska de bli
då? Det är viktigt att ha drömmar men det måste finnas valalternativ.” Lärare
… självkännedom
”Det är viktigt att skolan arbetar med att öka elevernas självkännedom. Om
eleverna är bra på att skriva eller laborera är det viktigt att uppmärksamma
det och berömma dem, så att de får känna att de faktiskt är bra på något.
Det vardagliga berömmet kan man utveckla genom att ge dem ”morötter” att
alltid sträva ett snäpp till. Jag har elever som är otroligt bra ledare, men de har
egenskaper som de behöver förändra. Jag försöker hela tiden få dem att jobba
vidare med sig själva, så att de lär sig mer om vilka de är.” Lärare

… genus
”Det är viktigt att få in genusperspektivet också. Den första kullen som gick
ut årskurs 9 fick arbeta med storyline. En ny skola här i Hovsjö skulle b
 yggas
och eleverna fick göra ritningar på stora ark. Ritningen skulle inte bara visa
hur nya Hovsjöskolan skulle se ut, utan också vilken personal som skulle
finnas på skolan. Det blev kvinnliga vaktmästare och en manlig skolsköterska.
När jag ritade en kjol på vaktmästaren sa barnen: Det där är inte Marco! Jag
svarade: Nä, det där är Maria. Och så fick vi i gång en diskussion om tjejer
kan vara vaktmästare.
I storyline händer det något hela tiden. Det gick sönder en glasruta och glas
killarna kom, men plötsligt stod en glastjej där. Vi fick väldigt bra diskussioner
om könstraditionella yrken.” Lärare
”I engelskan har vi jobbat med yrken under några månader. Eleverna ska para
ihop bilder av kvinnor och män med texter som beskriver olika yrken. Det blir
diskussioner när texten beskriver en kvinnlig frisör men bilden visar en man
lig. Eleverna vill gärna placera in en manlig polis i stället för en kvinna fast de
möter många kvinnliga poliser här ute. På så vis kan vi få igång en diskussion
på engelska om genus och yrken.” Lärare

B O R S KO L A – ÅR SKU R S 7– 9

Matematik

SLÖJD

Svenska

TEKNIK

”Eleverna blir engagerade
när de möter verkligheten”
När samverkan med arbetslivet blir på riktigt
Värnamo är med sina cirka 33 000 invånare en av de större kommunerna i Småland. Det finns en lång tradition av företagande och industriell verksamhet, där
dagens entreprenörskap präglas av stort yrkeskunnande, arbetsamhet, sparsamhet
och samverkan. Värnamo har en varierad och expansiv arbetsmarknad, där basen
är ett stort antal små och medelstora företag inom olika branscher.
I Värnamo ligger Bor skola som är en 6–9 skola och Rydaholms skola som är en
F–6 skola. Båda skolorna följer kommunens modell Credit för samarbete mellan
grundskola och näringsliv. Credit står för kreativitet, entreprenörskap, design, innovation och teknik, och bygger på att eleverna under ett studiebesök får ett uppdrag
som är kopplat till företaget. Därefter arbetar eleverna vidare med uppdraget i skolan
och redovisar resultatet för några representanter från företaget. Tack vare arbetssättet
har eleverna blivit mer intresserade av teknik och matematik, men har också lärt sig
mer om olika branscher och yrken. Andra vinster är att eleverna växer med uppgiften
när de möter företagen, och känner att skolarbetet blir ”på riktigt”.

Arbetet utgår från fem steg:
1.
2.
3.
4.
5.
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Lära om mänskliga behov – identifiera ett behov
Planera och utforma en lösning – föreslå en modell som möter behov
Genomföra planen – bygga och eventuellt programmera
Marknadsföra modellen – visa upp modellen
Vidareutveckla modellen baserat på nya behov

Studie- och yrkesvägledning i undervisningen

”När de redovisar

för företagen blir
det på riktigt.

”

Torsten svensk, Lärare

Exempel på upplägg
Projektet går ut på att eleverna planerar, designar och bygger en dörr. Först tar
de reda på vilka behov en dörr ska tillgodose, studerar material och lär sig nödvändiga tekniska facktermer. Sedan sätter de sig in i vilka specialistkunskaper
inom hantverk som behövs. Vilka är det som arbetar med att bygga dörrar? Vilka
olika yrkeskategorier finns? Under ett studiebesök intervjuar eleverna personalen
på arbetsplatsen om deras yrkesbakgrund och utbildning. Under arbetet med
att bygga dörren tränar eleverna på att samarbeta. När de är färdiga presenterar
eleverna sin dörr vid ett besök på fabriken och får beskriva vilket material, vilken
teknik och design de använt sig av.
Studie- och yrkesvägledning i undervisningen
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2.6 Skolan och omvärlden
Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag
för att välja fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den obligatoriska skolan
nära samverkar med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till.
Det förutsätter också en samverkan med arbetslivet och närsamhället i övrigt.

Exempel ur det centrala innehållet från läroplanen
Teknik

• Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner.
• Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
• Bearbetning av råvara till färdig produkt.
Slöjd

• Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar.
• Idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna
i  arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.

• Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
• Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
Matematik

• Avbildning och konstruktion av geometriska objekt. Skala vid förminskning
och förstoring av två- och tredimensionella objekt.

Svenska

• Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare.
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”Intresset

för teknik har
 efinitivt ökat.
d
svante leo, Rektor

Ingegerd Erikssson,
studie- och yrkesvägledare

Reflektioner om ...
... projektet Credit
”Tjejerna har blivit mer intresserade av teknik, särskilt design. ’Det här
har jag ju nytta av’, säger de. Den stora vinsten är samarbetet med de
lokala företagen och uppdragen som är på riktigt. Eleverna får syn på
alla yrken som finns på företagen, och företagen har ibland tagit vara
på idén. Det är guld när eleverna redovisar för företaget och berättar
för utomstående i en muntlig framställning. Jag har aldrig varit med
om en dålig redovisning!” Lärare
... om framtiden
”Eleverna kommer efteråt och frågar hur man lär sig olika yrken.
Projektet ger eleverna möjlighet att få kontakt med flera branscher än
vad de hinner med vid vanlig prao. Ibland kan vi på skolan också ta
emot ett studiebesök från företagen.” Studie- och yrkesvägsledaren

”

RY DAH O L MS SKO L A – ÅR SKU R S 1– 3

Matematik

samhällsorienterande ämnen

SLÖJD

Svenska

TEKNIK

”De praktiska lösningarna
väckte kreativiteten”
En historisk tillbakablick i ett kreativt hantverksprojekt
För att lära sig mer om möbelindustrin åkte arbetslaget med elever från årskurs
1–3 på Rydaholms skola på studiebesök till en stolfabrik. I skolan studerade de
yrken förr och nu, till exempel när järnvägen kom. De funderade över hur ny
teknik påverkar utvecklingen av arbetsmarknaden.

Exempel på upplägg
Under studiebesöket fick eleverna se många olika modeller av stolar, och välja ut
sin favoritstol. De lärde sig vilka maskiner som finns och vilka yrken personalen
på fabriken har. Tillbaka på skolan fick de planera och rita sin stol utifrån sina
egna tankar om hur en stol kan se ut. Kan en stol se ut hur som helst? Matematiken kom naturligt in i arbetet. Fantasin fick flöda fritt och eleverna var mycket
kreativa.
Material till stolarna fick skolan från lokala företag. Eleverna fick själva välja
material och bearbeta sin ritning så att det blev praktiskt möjligt att bygga stolen.
Stolarna fick sedan åka på turné – först till biblioteket, och sedan vidare till bland
annat Stockholm. Lokal press intervjuade eleverna som fick berätta om arbetet.
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Elisabeth Medin-Ljungren, Gunilla Englesson-Rydh,
Maria Åman och Maria Greneskog

UTDRAG UR LGR 11

2.6 Skolan och omvärlden
Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag
för att välja fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den obligatoriska skolan
nära samverkar med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till.
Det förutsätter också en samverkan med arbetslivet och närsamhället i övrigt.

Exempel ur det centrala innehållet från läroplanen
Samhällsorienterade ämnen

• Yrken och verksamheter i närområdet.
Svenska

• Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för
olika mottagare.

Slöjd

• Enkla skisser och arbetsbeskrivningar: hur de kan läsas, följas och kopplas
till enkla beräkningar.

Teknik

• Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans
behov.

Matematik

• Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och
förminskning.

Reflektioner om..
… studie- och yrkesvägledning vid ett studiebesök
”Låt eleverna ställa enkla frågor vid studiebesöket: Vad
gör du en vanlig dag på jobbet? Vad har du för utbild
ning? Är det mest tjejer eller killar? Hur ser fördel
ningen ut i ditt arbete?” Studie- och yrkesvägledaren
… studie- och yrkesvägledning i undervisningen
”Vuxna borde ta sig tid att berätta vad de arbetar med,
eftersom många yrken är osynliga idag.” rektor
”Om eleverna inte vet vad man gör inom ett yrke, kan
de inte välja rätt utbildning.” Lärare
”Eleverna behöver kontinuerlig vägledning i alla åldrar.”

… att arbeta vidare
”Vi fortsätter arbetet med att lära
oss mer om andra yrken och om hur
samhället har förändrats. Eleverna
bygger samhällen med olika material
för att se vad som behövs för att det
ska fungera. Och vi jämför med äldre
tider. Förr var kyrkan i centrum, men
nu ser det inte ut så och nya yrken
kommer hela tiden. Vi tar reda på
vilka som jobbar i mataffären och
inom vården.” Lärare

Studie- och yrkesvägledaren

… att komma i gång med kreativt arbete
”Man ska inte låsa dem i tänket, utan låta
de komma med alla idéer.” Lärare
”Några elever hade idétorka, men de fick
idéer från en mall så att de kom igång.
Sedan kunde de välja färg och material
utan problem.” Lärare
”Arbetssättet tränar upp elevernas förmåga
att välja.” Lärare

…. samhället förr och nu
”Eleverna undersöker hur Rydaholm såg ut förr. De
intervjuar släktingar och bekanta för att sedan jäm
föra vad som finns nu och vad som har försvunnit.
Vad hände till exempel när järnvägen kom och trans
porterna ökade? Vilka nya yrken kom då?” Lärare
”Det handlar om att se vilka yrken som finns på
en liten ort. Man måste inte alltid flytta för att få
jobb.” Rektor
”Vi vill att eleverna ska få upp ögonen för nya yrken
och arbetsmarknader.” Lärare

V IN D ÄN G E N S SKO L A – ÅR SKU R S 1– 3

bild

Musik

Svenska

NATURorienterande ämnen

samhällsorienterande ämnen

TEKNIK

”Det ingår i vårt uppdrag
att prata om de här
sakerna med barnen”
Om att upptäcka förmågor och teknik i vardagen
I Falköpings kommun bor drygt 32 000 invånare. Kommunen är känd för sin
megalitkultur och historia. Man värnar om närliggande industrier och kommunikationerna för att invånarna ska ha närhet till ett aktivt liv.
Vindängens skola är en F–5 skola som ligger i Falköping. På skolan arbetar
lärarna med att tidigt lära eleverna om arbetslivet, och på så sätt öka tilltron till sin
egen förmåga. Eleverna grundlägger tidigt sin uppfattning om yrken, och därför
behöver de möta olika yrken redan på förskolan. Ett sätt är att bjuda in föräldrar
eller anhöriga för att berätta vad de jobbar med. Andra sätt är att låta barnen leka
olika yrken och besöka arbetsplatser. Lärarna tar tillvara elevernas naturliga nyfikenhet och kreativitet, uppmuntrar och tränar dem genom att visa på att alla har
olika kompetenser. Detta ger också ökat självförtroende.
Lärarna på Vindängens skola har gått olika utbildningar inom arbetsmodellen Snilleblixtarna. Arbetsmodellen går ut på att stimulera barns nyfikenhet, lust
att lära och förmåga att tänka kritiskt på ett roligt och inspirerande sätt. I första
hand uppmuntrar man barnens intresse för teknik, naturvetenskap, uppfinningar
och entreprenörskap, men även förmågan att skapa nytt och agera. Allt följer
målen i Lgr 11.13

13. www.snilleblixtarna.se/om-snilleblixtarna.
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UTDRAG UR LGR 11

2.6 Skolan och omvärlden
Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag
för att välja fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den obligatoriska skolan
nära samverkar med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till.
Det förutsätter också en samverkan med arbetslivet och närsamhället i övrigt.

Exempel ur det centrala innehållet från läroplanen
Samhällsorienterande ämnen

• 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.

Naturorienterande ämnen

• Människors användning och utveckling av olika material genom historien.
Vilka material olika material olika vardagliga föremål är tillverkade av och
hur de kan källsorteras.

Teknik

• Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de
•
•

sammanfogas.
Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar
samt hur de är utformade och kan förbättras.
Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans
behov.

Svenska

• Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära

ämnen för olika mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja
presentationerna.

Det här projektet ger eleverna möjlighet att våga testa olika uppfinningar på
temat Sverige. Eleverna reflekterar över hur människan och samhället förändras
och fungerar. På så sätt får de också lära sig mer om hållbar utveckling och
hemortens historia.

Exempel på upplägg
Lärare och elever hade en gemensam upptakt vid temastarten när de fick ta med
sig en apparat hemifrån som de inte använde. Eleverna fick först gissa vad apparaterna innehöll och sedan skruva sönder apparaterna för att få syn på innehållet.
En del ville gärna ta hammaren för att komma åt innehållet, men det fick de inte.
Eleverna hittade skruvar, sladdar, muttrar och annat. De upptäckte många saker de
inte visste vad det var och de hjälpte varandra att skruva.
”Det är intressant att lyssna på elevernas samtal: ’Å, har du en sån där. Vad heter
den? Jag har en likadan. Vad kan den användas till?’ De hittar många nya saker
att prata om.” Lärare

Alla tyckte att det var spännande att plocka isär, och de fick sortera allt i plast,
sladdar osv. Här fick de in miljötänket och lära sig vad hållbar utveckling innebär.
De fick sedan skriva ner vad de skulle vilja ha för nya uppfinningar i vardagen,
och bygga en ny uppfinning utifrån de gamla sakerna. På det sättet fick de lära sig
många nya ord. Resultatet blev nya roliga saker som eleverna presenterade i en stor
utställning. De fick även låtsas att de skulle få sälja sin sak och då öva på försäljning och vad en försäljare gör.
”Vi pratade om yrket uppfinnare och om uppfinningarna. Vilka uppfinningar känner
eleverna till? Eleverna svarade: Lego, blixtlås, pappersmuggar. De fick läsa in sig
på någon av uppfinningarna och redovisa för klassen.” Lärare

Studie- och yrkesvägledning i undervisningen
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Därefter satte lärarna igång en diskussion om vad eleverna vill jobba med som
vuxna. Föräldrarna bjöds in till skolan för att berätta om sina arbeten. Eleverna
fick också intervjua någon hemma om ett yrke, som de sedan fick redovisa för de
andra i klassen. På så sätt fick eleverna en insikt i en mängd olika yrken.

Intervjufrågor om yrken:

•	Vad jobbar du med?
•	Vad måste man vara bra på för att arbeta med ditt jobb?
•	Hur många arbetar på ditt jobb?
•	Är det både tjejer och killar på ditt jobb?
•	Vad gör du på ditt jobb?
•	Vad är det bästa med ditt jobb?
•	Vad är det sämsta med ditt jobb?
•	Varför ville du börja på det jobbet?
•	Vilken utbildning har du?
•	Vilka arbetstider har du?
•	Hur trivs du på ditt jobb?
•	Har du speciella kläder på jobbet?
•	Hur gammal måste man vara för att börja på jobbet?
Som en avslutning fick eleverna välja ett yrke och ta reda på så mycket som
möjligt om det. De fick samtidigt fundera på vilka tekniska apparater som
behövs inom yrket.
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En annan uppgift blev att marknadsföra Falköping. Eleverna fick presentera sina
förslag vid ett besök på kommunen.

Hej!
Vi är en familj som bor i Göteborg. Vi heter Nilsson
och är fem personer. Mamma Eva, pappa Patrik,
Cissi 6 år, Per 10 år och Kia 8 år.
Nu har vi sett att det finns en ledig tomt i Falköping
där ett hus har brunnit. Är den till salu?
Vi tycker om att idrotta, vara ute i naturen och
är intresserade av gamla saker. Vad kan man göra
i F alköping på sin fritid? Varför är det bra att
bo i Falköping? Pappa har jobb i Göteborg och kan
pendla. Mamma söker jobb. Vad finns det för arbetsplatser hos er?

”Barnen är

Gör en broschyr att locka oss med så får vi se om
vi flyttar till Falköping.

Lärare

Hälsningar familjen Nilsson

2b
Klass ens skola
g
Vindän alköping
F
0
521 4
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”

så taggade.
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Reflektioner om ...
... att få tilltro till sin egen förmåga
”Eleverna tränar på att ta egna initiativ och samarbeta. Men de har en snäv
ram att förhålla sig till, för alla fixar inte det fria. Vi pratar om hur samarbetet
är i gruppen, för att de ska få syn på hur de agerar i gruppen: Vad gör jag i
gruppen? Hur är min roll i detta? Om man exempelvis inte får som man vill, så
kanske man kan tänka på hur man kan kompromissa.” Lärare
”Om gruppen inte fungerar pratar vi om vad det beror på. Eleverna är ärliga
och en del säger att de inte har gjort så mycket. Då ser de sin egen roll och vi
går in på hur de kan göra för att ändra detta.” Lärare
”Eleverna tycker att det är roligt att lära sig, mycket tack vara att de förstår vad
de kan använda sina kunskaper till. Ämnena blir roligare om de förstår vad de
kan använda sina kunskaper till.” Lärare
”Några elever kan ha svårt i vissa ämnen, men att skruva isär och bygga
ihop är de jätteduktiga på. Det är därför viktigt att visa på att vi har olika
kompetenser och är bra på olika saker. Elevernas självförtroende växer när
de ser att de kan.” Lärare
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Stödmaterialet beskriver hur lärare på grundskolan kan integrera
studie- och yrkesvägledning i undervisningen. Materialet vänder sig
i första hand till dig som är lärare på grundskolan, men även till
huvudmän, rektorer samt studie- och yrkesvägledare.
Stödmaterialet bygger på lärande exempel där studie- och yrkes
vägledning integrerats i undervisningen på ett medvetet sätt genom
att tidigt visa på yrkes- och utbildningsalternativ. Exemplen är hämtade
från olika ämnen och årskurser och utgår från läroplanens över
gripande mål och riktlinjer samt det centrala innehållet i kursplanerna.
Behovet av att stärka studie- och yrkesvägledning har tydligt framkommit i olika studier och rapporter. Alla elever behöver få tillgång till
kontinuerlig vägledning av sådan kvalitet att de kan göra medvetna
och väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning.
Syftet med materialet är att visa på att kontinuerlig studie- och
yrkesvägledning i undervisningen skapar en betydelsefull grund för
elevens möjligheter att kunna fatta viktiga beslut för framtiden.
Vi hoppas att lärare ska inspireras av exemplen och använda
idéerna i fler ämnen än de som beskrivs här.

