
Utbildningspaketet skola – arbetsliv 
 
 
 
Beskrivning av utbildningsupplägg:  
 

 
Hur vårt arbete på Jättestensskolan hittills har sett ut: Inventering 

 

Vi ville påminna alla pedagoger om att de faktiskt mer eller mindre jobbar med skola-

arbetsliv i sin undervisning, och att om man sätter på sig SYV-glasögonen så kan man 

enkelt integrera det i sin dagliga undervisning. Pedagoger från alla årskurser fick fylla i ett 

dokument där de beskrev vad de gör i sin undervisning kopplat till skola-arbetsliv. Och 

även fylla i idéer för kommande arbete. Detta dokument är utgångspunkten till det tänka 

kartoteket som ska finnas som grund för varje årskurs att ta inspiration från. Dels för att 

synliggöra vad varje årskurs gör och dels påminna om att detta ska finnas med i 

undervisningen. Syftet är att det ska finnas någon aktivitet kopplad till skola-arbetsliv 

under varje årskurs, så att eleverna får igång tankar som kan stödja och stärka sina val inför 

framtiden. 

 

Vision: 

- Utifrån inventeringen anordna ett levande kartotek så att alla pedagoger enkelt kan 

se vad som görs i olika årskurser. Både förslag men också som inspiration. Att hitta 

en bra form för att skapa ett digitalt kartotek i.  

- Få in denna punkt i årshjulet, så att alla pedagoger går igenom på uppstartsdagar 

vad som ska göras i undervisningen gällande skola-arbetsliv, på ett enkelt sätt. 

- Detta arbete ska fortsätta och implementeras på skolan. Vidare arbete med prao, 

elevers olikheter inför teori och praktik bör lyftas och det ska finnas något för alla 

att kunna tänka sig i sina framtida val/möjligheter. 

- Implementering ska ske under 2018. 

 

 
 
 
 
 
 



Koppling till läroplan och centralt innehåll:  

 

Ett av målen i läroplanen är att skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången 

grundskola: 

- Kan göra väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning 

 

LÄRARE BÖR I UNDERVISNINGEN (Skolverkets allmänna råd. Arbete med studie-och 

yrkesvägledning, s 25): 

 4. ge eleverna möjlighet att utveckla en förståelse för hur kunskaper i ämnet kan ha 

betydelse i arbetslivet och på så sätt utgöra ett underlag för deras framtida studie- och 

yrkesval,  

5. utmana, problematisera och visa på alternativ till traditionella föreställningar om kön, 

kulturell och social bakgrund som annars kan begränsa elevernas framtida studie- och 

yrkesval, samt  

6. ge eleverna möjlighet att utveckla allsidiga kunskaper om hur arbetslivet fungerar. 

 
 
 
 
 

 
 

 


