
Utbildningspaketet skola – arbetsliv 
 

 

 

Beskrivning av SYV-plan:  

 

Tema Arbetsmarknadskunskap 

 

Syftet:  

Syftet med temat är att ge eleverna förutsättningar att hantera frågor som rör val av studier 

och yrken. Detta genom att 

• Eleverna ska bli val-kompetenta 

• Få en insyn i vilka yrken som finns 

• Få kunskap om arbetsmarknadsläget 

• Få kunskap om vägen till ett visst yrke. 

 

Vad säger styrdokumenten 

• Enligt skollagen ska huvudmannen systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp 

och utveckla utbildningen 4 kap 3-5§. Genom att temat tydliggörs i 

verksamhetsplanen säkerställer vi att eleverna får de kunskaper de behöver. 

Temaområdet ska utvärderas och följas upp varje terminsslut. 

• I läroplanen kap 2.2 beskrivs vuxenutbildningens uppdrag när det gäller 

utbildningsval, arbete och samhällsliv. Detta är den centrala delen i vårt temaområde. 

 

Så här vill vi arbeta 

• Vi tydliggör vad som ska ingå i respektive kurs på SFI i temaområdet ”skola-

arbetsliv”. 

• Vi ska utveckla en kunskapsbank för varje kurs som knyter an till temat. 

• Varje termin ska eleverna arbeta med detta tema. 



• Besöka jobb- och studiemässa under vårterminen där arbetsgivare, skolor och 

studieförbund ställer ut.  

• Temadag under höstterminen. 

 

Nedan följer en lista med planerat arbete:  

 

B-kursen 

• Presentation av dig själv 

• Vem är jag? (namn, familj, hemland, utbildning, yrke, intresse osv.) 

• Vad har jag med mig från mitt hemland? (arbetserfarenhet m.m.) 

• Vilka framtidstankar har jag? 

• Benämning av vanliga yrken 

• Studiehandledarna – goda exempel berättar i klasserna om skillnaderna mellan livet i 

Sverige och hemlandet.  Hinder och möjligheter, vad och hur de har studerat och hur 

de planerar framtiden.  

• Besöka jobb- och studiemässan på våren. Eleverna ska förberedas med uppgifter inför 

denna mässa. 

 

C-kursen 

• Arbetsliv 

• Yrken 

• Arbetsförhållanden 

• Söka arbete (annonser, intervju, cv) 

• Personliga egenskaper 

• Besök av personer från arbetslivet, både ledare/chefer och arbetstagare 

• Besöka jobb- och studiemässan på våren. Eleverna ska förberedas med uppgifter inför 

denna mässa. 

 

D-kursen 

• Arbetsrätt 



• Lagar, regler 

• Fackföreningar 

• Jämställdhet i arbetslivet 

• Cv – personligt brev   

• Studiebesök på arbetsplatser 

• Besöka jobb- och studiemässan på våren. Eleverna ska förberedas med uppgifter inför 

denna mässa. 

 

 

 

 

 

 

 


