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Studie- och yrkesvägledningsplan RO3 

Syfte och bakgrund  
Val av studier och yrke som vuxen är komplicerade och avgörande för eleven. Ett väl 
underbyggt val kan reducera studieavbrott och säkerställa att eleven avslutar sina studier med 
betyg. För vuxna kan ett väl underbyggt val ge förutsättningar för att fullfölja sina studier, nå 
behörighet till högre studier eller etablering på arbetsmarknaden. 

SYV-planen för Uddevalla Vuxenutbildning RO3 utgår från Skolverkets allmänna råd, 
Lärorplanen för vux och kursplanen för utbildning i svenska för invandrare. De syftar till att 
ge eleven förutsättningar att bli medveten om olika valalternativ vid studie- och yrkesval. 
 
Mål 

● elevens behov av studie- och yrkesvägledning tillgodoses  
● eleven gör medvetna och väl underbyggda val som ej begränsas av kön, kulturella 

eller sociala faktorer 
 
Årshjul 
Februari: Uddevallas jobb- och utbildningsmässa 
April/maj: syv-besök i grupperna inför att söka till nya kurser, Vux Expo 
Oktober: syv-besök i grupperna  inför att söka till nya kurser 

 
Samarbete och besök 

● vi bjuder vid behov in studie- och yrkesvägledare till arbetslagsmöten  
● vi hänvisar våra elever till studie- och yrkesvägledarna om de behöver hjälp med 

något som rör elevens studier eller yrkesliv  
● vi bjuder in externa föreläsare, till exempel LO, NTO, Friskis och Svettis  
● vi besöker och får besök från olika arbetsplatser 
● vi besöker: museet, biblioteket, går på stadspromenad 
● syv-besök i klassen två gånger per år, besöket kan förberedas genom att titta på 

vuxenutbildningens utbildningar och arbeta med begrepp som hör till studier och 
efterarbetas genom att eleverna för anteckningar under besöket och återberättar 
besöket i text och tal 

● besöka vux expo-mässan och jobbmässan, som kan för- och efterarbetas genom olika 
filmer, bilder, diskussioner i helklass och mindre grupper, skrivuppgifter, muntligt 
framträdande/redovisning 

Introgrupp sfi 
● i Introgruppen får eleverna information på sitt eget modersmål om att studera på 

vuxenutbildning och en kort information om svensk arbetsmarknad. Dessutom 
informeras om var, när och hur de kan boka träff med en studie- och yrkesvägledare. 
Detta är ett första steg i SYV-planen 
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● alla elever får ett häfte, som finns översatt till flera språk, där man kan läsa om t.ex. 
hur viktigt det är att kunna språket och ha en utbildning för att få jobb i Sverige 

Studieväg 1 och 3 (kurs A-D) 
Lektionsuppläggen nedan anpassas, integreras och används i olika utsträckning i vår 
undervisning beroende på studieväg och kurs för att individanpassa och ta tillvara elevernas 
erfarenheter för att nå målen i syv-planen. 

● arbeta med ord och fraser för att ge eleverna verktyg att beskriva personliga 
egenskaper och tidigare erfarenheter -  t.ex. fraser som: “Jag jobbade som..” “Jag 
kan..”  

● fortsätta med fördjupning av “Jag har...” och “Jag vill …” 
● arbeta med adjektiv som är vanliga i platsannonser, t.ex. flexibel, social och noggrann 
● fylla i blanketter och skriva om personliga uppgifter  
● lära ut yrkesrelaterade ord som: heltid, deltid, semester 
● temaarbete, exempelvis arbeta med personligt brev och hur man skriver CV 
● arbeta med våra egna och af:s jobb-filmer, platsbanken.se 
● arbeta med platsannonser och arbetsintervju 
● diskutera situationer och dilemman som kan uppstå på arbetsplatser 
● arbeta med oskrivna regler och sociala koder 
● diskutera jobb, studier och framtidsplaner i klassrummen och korttids- och 

långtidsmål 
● enskilda samtal där man kan ge råd, men framförallt hänvisa dem till syv för att få 

”rätt” svar 

 

I RO3s Drive finns en mapp som heter SYV-plan. I den ligger vår SYV-plan och 
undermappar där det finns tips på hur man kan arbeta med olika moment, tips på bra länkar, 
böcker och filmer samt kontaktuppgifter till föreläsare och olika besök man kan göra. 


