
Utbildningspaketet skola – arbetsliv 
 
 
 
Beskrivning av utbildningsupplägg:  

 

Arbetslivsorientering på Sundboskolan 

 

Syfte:  

Att ge eleverna underlag för val till utbildning och till framtida yrkesval samt att utveckla 

sin självkännedom. Utifrån syftet arbetar eleven med att utforska sina intressen, vidga 

vyerna för att se att det finns yrken som de annars kanske inte hade reflekterat kring. De 

arbetar konkret med olika typer av begrepp och uppgifter i olika ämnen för att jobba med 

sin identitet kring utbildning och ett framtida arbetsliv. Bakgrunden till vårt val är även att 

ge elever den arbetslivsorientering som normalt ges under högstadiet individuellt anpassad 

till elevens intresse och behov.  

 

Planering:  

Genom att koppla bakgrundsmaterial såsom vår egen kartläggning, skolhistorik, eventuella 

betyg och SYV-samtal till elevens intressen och önskemål kan vi fördjupa och ge kunskap 

om studievägar och strategier inför framtida studie- och yrkesval. 

 

Genomförande:  

Vi har skapat ett dokument Arbetslivsorientering på Sundboskolan som ska följa eleven 

under vistelsen på ungdomshemmet där lärare dokumenterar elevens arbetsprocess. Det 

handlar om att genomföra och bocka av aktiviteter i dokumentet som vägledningssamtalet 

med SYV när det genomförts och när eleven orienterar sig på www.arbetsförmedlingen.se 

i undervisningen. På arbetsförmedlingen.se arbetar eleven med intressetest, yrkesfilmer, 

yrkeskompassen, självskattning, platsbanken, ny på arbetsförmedlingen och 

utbildningsväsendet i Sverige. Eleven skriver CV, personligt brev och intervjufrågor till en 

yrkesperson. De ska rollspela en tänkt arbetsintervju, intervjua en yrkesperson, göra en 

powerpointpresentation om ett ”drömjobb” och redovisa den i grupp. Under 

genomförandet i olika ämnen och i de olika momenten ökar elevens självkännedom och 



kan behandla val av utbildning- och yrkesval. Sundboskolan har även ambitionen att 

arbetslivsorienteringen följer som en röd tråd genom alla ämnen som eleven har och att vi 

pekar på kunskaper och strategier som behövs för att klara studier på till exempel ett 

gymnasieprogram efter vistelsen på ungdomshemmet eller kompetenser som är 

nödvändiga inom arbetslivet.  

 

Uppföljning:  

Uppföljning av arbetet görs i samtal med eleven både av SYV och av lärare. Eleven kan 

göra ansökningar ihop med SYV till utbildning efter placering som till exempel 

gymnasium, folkhögskola, Komvux eller högskola som då bockas av och noteras i 

dokumentet.  

 

Utvärdering:  

Eleven får berätta vad han lärt sig under processens gång som till exempel att skriva olika 

typer av texter, redovisa i grupp, studievägar, intressanta yrken för att synliggöra elevens 

kunskapsutveckling och egen målbild för framtiden. Det vi sett är att elever ofta visar 

intresse för fler yrkesval än innan arbetsprocessen. Vi har noterat att självskattning av 

kompetenser som ligger på arbetsförmedlingens hemsida är lång och tar tid att genomföra 

men att den är bra för att få fram egenskaper hos eleven som man kan använda i det 

personliga brevet. I viss mån har vi sett att arbetslivsorienteringen tar mycket tid i anspråk. 

Vi ser även att det är svårt att få med alla elever och i synnerhet de som inte läser svenska, 

svenska som andra språk, svenska 1, svenska som andra språk 1, samhällskunskap och 

samhällskunskap 1a1.  

 

Samverkan:  

Sker mellan eleven, lärare, SYV, behandlingspersonal och socialtjänst. Det kan handla om 

samtal om erfarenhet av olika yrken, men också besök på skolor, arbetsförmedling, 

kommande praktikplatser eller studiebesök på arbetsplatser. Extern samverkan sker med 

arbetsförmedlingen där elever som har behov kan registrera sig och ta del av erbjudanden 

och stöd i att söka utbildningar och arbeten. Samverkan sker även med mottagande 

familjehem eller HVB-hem. Lärare och SYV deltar i olika möten och trycker på vikten av 



samplanering av tiden efter placering för att söka utbildning och kontakt med lokal 

arbetsförmedling. 

 

Koppling till läroplan och centralt innehåll:  

 

Koppling av aktiviteten till styrdokument:  

Sundboskolan kopplar aktivititeten till styrdokumenten i Lgr 11, (Skolverket 2011), Gy 11 

(Skolverket 2011) Studie-och yrkesvägledning i undervisningen (Skolverket, 2017) och 

(Skollagen) på följande sätt;  

- Utifrån syftet och centrala innehållet i svenska och sva ska eleven utveckla språket 

för att tänka, kommunicera och lära liksom att kunna formulera sig i tal och skrift 

och anpassa språket till olika syften, mottagare och sammanhang och söka 

information. Eleven ska redigera och disponera text, ha muntliga presentationer om 

ämnen hämtade från skola och samhällsliv. 

 

- Utifrån syftet och innehåll i svenska 1 och sva 1 utveckla sin förmåga i skrift och 

komma till insikt om sig själv utifrån t.ex. film för att stödja sin personliga 

utveckling. Planera och genomföra muntlig och skriftlig framställning, grunderna 

om den retoriska processen, formellt och informellt språkbruk. 

 

- Utifrån syftet och det centrala innehållet i samhällskunskap ska eleven söka 

information om samhället från olika medier, reflektera över sin egen identitet, om 

arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, utbildningsvägar, 

yrkesval och entreprenörskap. 

 

- Utifrån syftet och det centrala innehållet i samhällskunskap 1a1 ska eleven ges 

möjlighet att utveckla sin förståelse för arbetsliv, aktivt deltagande i samhället, 

söka information och arbeta med arbetsmarknad, arbetsmarknadens sätt att fungera 

och anställningsvillkor.  

 

- Utifrån Studie-och yrkesvägledning i undervisningen ska skolan förbereda eleven 

för framtidsval och kunna bidra till att elevens val av studier och yrken inte 



begränsas av kön, social eller kulturell bakgrund. Eleven ska få möjlighet att 

reflektera över sig själv i relation till olika framtidsvägar. 

 

- Utifrån skollagen ska alla elever i gymnasieskolan (och gymnasiesärskolan) 

erbjudas vägledning som underlättar deras framtida utbildnings- och yrkesval. För 

att bli anställningsbar lyfter arbetsgivare fram förmågor och kompetenser förutom 

ämneskunskaper även att passa tider, följa regler, visa intresse för arbetet, 

samarbeta, lära sig nytt och kunna göra sig förstådd i samtal, detta ska lärare 

tillsammans med SYV arbeta med i skolan, enligt Skolverket.  

 

 

 
 
 
 

 
 

 


