
 
 
 
 
 
 
 

SKOLA & ARBETSLIV 
 

BAKGRUND 
I skolans uppdrag ingår att eleverna ska vara aktiva och deltagande och känna/inse att de har 
ansvaret och makten över sitt eget lärande. 

 

SYFTE OCH MÅLSÄTTNING 
 

Samverkan mellan skola och arbetsliv, entreprenörskap, består av två delar. Dels kontakter med 
arbetsliv och omvärld, dels ett förhållningssätt i skolans undervisning. 

Skolverkets allmänna råd och kommenterar om studie- och yrkesvägledning beskrivs att en väl 
fungerande studie- och yrkesvägledning skapar betydelsefull grund för elevens möjligheter att fatta 
viktiga beslut för framtiden och att studie- och yrkesorienteringen ska utgå från elevens individuella 
behov. Studie- och yrkesvägledning förekommer i olika former i skolans undervisning och berör all 
personal i skolan. All personal i skolan kan på olika sätt bidra till att ge eleverna kunskap, stöd och 
erfarenheter för kommande studie- och yrkesliv.  
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LOKALA HANDLINGSPLANER 
 
De centrala riktlinjerna beskriver hur arbetet i förskolor och skolor ska planeras, genomföras, följas 
upp och revideras. De bidrar till en ökad likvärdighet och är en del i det systematiska kvalitetsarbetet 
och är därmed ett stöd för den lokala samverkan mellan förskola/skola och arbetsliv.  
De lokala handlingsplanerna ska förutom syfte och aktivitet, även innehålla uppgifter om när 
aktiviteterna sker och vem som ansvarar för att aktiviteten kommer att genomföras. 
 
 
  

UNDERVISNING 
Lärare 

Studie- och yrkesvägledare 
 

VÄGLEDNINGSSAMTAL 
Studie- och yrkesvägledare 

 

INFORMATION 
Studie- och yrkesvägledare 

Rektorer 
Lärare 

 

Tillgodose elevens behov av studie- och yrkesvägledning 
 

 
          Studie- och yrkesvägledning 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiDxpbx7cHSAhVLlSwKHadtCmAQjRwIBw&url=http://ssaskane2015.se/program-alla-dagar-pdf/&psig=AFQjCNHjotOZjnVj6jcM_FTNHcIgbSMzpw&ust=1488888984827889


PRINCIPER FÖR SAMVERKAN SKOLA OCH ARBETSLIV 
Tydlig ansvarsfördelning 
 
Skolledning 
Skolledaren ansvarar för att enhetens inre organisation kring samverkan skola och arbetsliv utvecklas 
och genomförs enligt innehållet i riktlinjerna. Skolledaren ansvarar även för att initiera, bygga upp och 
behålla ett lokalt kontaktnät till organisationer och arbetsliv i närområdet. 

 
Arbetslag/programlag 
Arbetslag/programlag ansvarar för att all arbetslivskunskap på ett naturligt sätt kopplas till 
kunskapsmål och att området ingår i den pedagogiska planeringen. Det inbegriper att arbetslaget 
ansvarar för organisering, kontakt och genomförande av arbetslivskontakter. 

 
Pedagog 
Ansvarig pedagog ansvarar för enskilda barns och elevers möjligheter till delaktighet, inflytande och 
ansvarstagande i de olika verktyg som beskrivs i riktlinjerna.  

 
Studie- och yrkesvägledare 
Studie- och yrkesvägledare samarbetar nära med skolans pedagoger så att informations- och 
vägledningsinsatser kopplas samman med undervisningen. Studie- och yrkesvägledarna ansvarar för 
att sprida kunskap, initiera verksamhet och stödja övriga personalgrupper.  
 

Inslag och metoder 
De inslag och metoder som beskrivs nedan är den lägstanivå som alla elever på Ryds Brunn ska få 
delta i. Förskolor och skolor har möjlighet att genomföra ytterligare insatser som bedöms lämpliga för 
att uppfylla syftet. För elever i grund-, gymnasie- eller vuxensärskola gäller riktlinjerna i tillämpliga 
delar.  

 
Framtidsfrågor 
För att vidga barnens och elevernas perspektiv, att hjälpa dem se fler möjligheter och på så vis 
motverka begränsningar som grundar sig på kön, social eller kulturell bakgrund är det viktigt att 
samtala med barn och elever kring dessa frågor. Som stöd vid dessa samtal används ett antal 
framtidsfrågor som eleven besvarar individuellt i samtal med ansvarig pedagog, (se nedan). 
 
Arbetsplats-, studiebesök, yrkesintervjuer 
Studiebesök och yrkesintervjuer ska vara medvetet valda, förberedda och kopplade till undervis-
ningsmålen för ämnet/utbildningen.  

 
Årskurs 7 – 9 
Besök/intervjuer inriktas mot att eleven ska få ökad förståelse och insikt om förväntningar från 
arbetsgivare, arbetsmiljö, socialt samspel mellan vuxna på arbetsplatsen, arbetstider, löner, 
karriärmöjligheter, utbildningskrav, arbetsmarknad m.m. Genomförs årligen. 

Studie- och yrkesvägledningssamtal/information 
Studie- och yrkesvägledarna genomför från och med årskurs7 studie- och 
yrkesvägledningsinformation, antingen gruppvis eller individuellt. Syftet är att eleverna ska ges 
möjlighet att ringa in intresseområden och diskutera framtida studie- och yrkesval så att deras val 



baseras på en balans mellan personliga intressen, önskemål och förutsättningar och saklig information 
om arbetslivets krav och arbetsmarknadsläget inom olika yrkesområden.  

 
Gymnasieinformation 
Information om gymnasieutbildning sker från och med årskurs 8. Informationen ges dels via studie- 
och yrkesvägledaren, dels genom olika former av besök i gymnasieskolan.  

 
Uppföljning och utvärdering 
 
De centrala rutinernas genomförande och resultat på lokal nivå följs upp inom ramen för skolans 
systematiska kvalitetsarbete.  
Den övergripande ledningsgruppen ansvarar för att arbetsformerna årligen följs upp och utvärderas. 
Resultatet leder till åtgärder för fortsatt utveckling. 

 

GENOMFÖRANDE 
 

År 7–9  
• Framtidsfrågor.  
• Studiebesök, arbetsplatsbesök och yrkesintervjuer.  
• Företrädare för olika yrken, branscher och organisationer bjuds in 
•  till skolan.  
• Pedagoger genomför ett studiebesök i arbetslivet utanför skolan.  
• Studie- och yrkesvägledningssamtal med framtidsfrågor som 
•  utgångspunkt: 
 
Åk 7: Information klassvis.  
Åk 8: Individuellt under läsåret.  
Åk 9: Individuellt under ht.  
 
 
 
UTDRAG UR LÄROPLANER OCH ALLMÄNNA RÅD FÖR 
STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING 
 
Läroplan för grundskolan, grundsärskolan, Lgr 2011 
 
Skolans uppdrag 
Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och 
värden. En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera 
elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa 
problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl 
självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett 
förhållningssätt som främjar entreprenörskap. 

 



Kunskaper  
Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för 
varje individ och samhällsmedlem.  

 
Skolan och omvärlden 
Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag för att välja fortsatt 
utbildning. 
 
 

ALLMÄNNA RÅD FÖR ARBETE MED STUDIE- OCH 
YRKESVÄGLEDNING 
 
Enligt skollagen ska elever i alla skolformer utom förskolan och förskoleklassen ha tillgång till personal 
med sådan kompetens som kan tillgodose elevernas behov av studie- och yrkesvägledning 
Under sin skoltid behöver eleven utveckla kunskaper både om sig själv och om olika valalternativ. 
Eleven behöver också utveckla förmågan att väga samman personliga faktorer med valalternativen för 
att kunna göra väl underbyggda studie- och yrkesval. Förutom det behöver eleven ges möjlighet att 
utveckla färdigheter i att genomföra sina beslut. Det ställer krav på tillgänglig kompetens inom de olika 
delar som utgör studie- och yrkesvägledningen. 
Elevens behov av studie- och yrkesvägledning kan summeras som att eleven, utifrån sina förut-
sättningar, ska: 
• bli medveten om sig själv 
• bli medveten om olika valalternativ, såsom olika utbildningar och yrken 
• bli medveten om relationen mellan sig själv och valalternativen 
• lära sig att fatta beslut 
• lära sig att genomföra sina beslut. 
 
 

FÖRSLAG TILL FRAMTIDSFRÅGOR 
Syftet med samtalet är att vidga barnens och elevernas perspektiv, att hjälpa dem att se fler 
möjligheter och på så vis motverka begränsningar som grundar sig på kön, social eller kulturell 
bakgrund. 
 

Årskurs 7 
1. Vad skulle du vilja arbeta med i framtiden?  

2. Vad krävs för att arbeta inom det området? 

3. Vilka egenskaper tror du att man behöver för att kunna arbeta som…………..? 

4. Vilka skolämnen tror du är viktiga för att du i framtiden ska kunna jobba med det du vill? 

5. Vilka skolämnen tycker du bäst om? 

6. Tre ord som beskriver dig? 

7. Vad är du bra på? 

8. Vad skulle du vilja lära dig, nu eller i framtiden? 

9. Vad gör du på din fritid? 

10. Vilka besök på arbetsplatser har du gjort i årskurs 7/eller tidigare? 

11. Finns det ytterligare någon arbetsplats du skulle vilja besöka? 
 



Årskurs 8 
1. Vad skulle du vilja arbeta med i framtiden? 

2. Vilka egenskaper tror du att man måste ha för att kunna arbeta som …………..? 

3. Vilka kunskaper behövs för det yrket? 

4. Vilka skolämnen tror du är viktiga för att kunna nå ditt yrke? 

5. Vilka skolämnen tycker du bäst om? 

6. Hur kan du förbereda dig för att nå ditt framtida yrke? 

7. Vilket/vilka gymnasieprogram tror du är bra att söka om du vill bli…………..? 
 
 
1. Vill du besöka en arbetsplats inom ditt framtida yrke? Kan du ha PRAO där? 

2. Finns det andra arbetsplatser du skulle vilja besöka eller ha PRAO på??  

3. Vilka är dina fritidsintressen? 

4. Tre ord som beskriver dig? 

5. Vad är du bra på? 

 
Årskurs 9, höstterminen 
1. Vilka gymnasieprogram är du mest intresserad av? 

2. Hur kommer det sig att du funderar på just de programmen? 

3. Vad vill du att din gymnasieutbildning ska leda till? 

4. Vad vill du arbeta med i framtiden?  

5. Vad vet du om det yrket/yrkesområdet? 

6. Är det yrket/yrkesområdet en möjlig PRAO-plats? 

7. Vilka positiva egenskaper har du? Hur kan du dra nytta av dem i yrket/yrkesområdet? 

8. Om du vill veta mer om ett yrke, vet du var du kan hitta information? 

9. Vad är dina mål för årskurs 9? 

10. Berätta om du har någon typ av arbetslivserfarenhet (PRAO, något hemma m.m.)!  

11. Vilka besök på arbetsplatser, PRAO m.m. vill du göra i årskurs 9? 
 

Årskurs 9, vårterminen 
1. Vilka gymnasieprogram har du sökt? 

2. Hur kommer det sig att du sökt just de gymnasieprogrammen? 

3. Är du behörig till gymnasieprogrammen du sökt? 

4. Om inte, vad fattas? 

5. Om inte, vad behöver du göra för att bli behörig? 

6. Hur kan du förbereda dig inför att börja gymnasiet? 

7. Vad vill du lära dig på gymnasiet? 

8. Vad vill du göra efter att du slutat gymnasiet? 

9. Vad tror du att du kommer att arbeta med om 10 år? 
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