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Skola arbetsliv                           

Studie- och yrkesvägledning i undervisningen år 8 och år 9. 

Vi vill låta eleverna få fördjupade kunskaper i ett antal yrken samt praktiskt få prova på ett eller flera 

yrken i samband med PRAO.  

Rektorn bör organisera studie- och yrkesvägledningen så att eleverna får möjlighet att ställas inför 

olika uppgifter i arbetslivet och möta företrädare för arbetslivet och utbildningsväsendet i syfte att 

ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper och erfarenheter inför kommande studie och yrkesval, 

ha ett övergripande ansvar för att elevernas arbetslivskontakter bidrar till att deras studie- och 

yrkesval inte begränsas av kön eller av social eller kulturell bakgrund. (Allmänna råd, Undervisning 

och samverkan: skola, utbildning och arbetsliv sid 25) 

Lärare bör i undervisningen 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, 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 

ge eleverna möjlighet att utveckla allsidiga kunskaper om hur arbetslivet fungerar. (Allmänna råd, 

Undervisning och samverkan: skola, utbildning och arbetsliv sid 25) 

Lärare och studie- och yrkesvägledare bör ge eleven möjlighet att utveckla sin förmåga att 

genomföra sina val av studier och yrken. (Allmänna råd, Undervisning och samverkan: skola, 

utbildning och arbetsliv sid 25) 

Studie- och yrkesvägledaren bör bidra med sådana specialistkunskaper som kan ha betydelse för 

elevernas studie- och yrkesval. (Allmänna råd, Undervisning och samverkan: skola, utbildning och 

arbetsliv sid 25) 

Vi har utifrån de allmänna råden planerat ett antal aktiviteter för år 8 och år 9. 

Det vi gör och har gjort under kursens gång  

Vi har haft två veckor PRAO  

• Eleverna ordnar egna praktikplatser 

• Inom samhällskunskapen- och historieämnet förbereder vi eleverna inför PRAO 

• Vi arbetar med tex arbetsmiljöverkets material 

• Eleverna har med sig intervjufrågor till sina handledare 

• Alla lärare är ”med på tåget” genom att vi hjälps åt att besöka eleverna på deras 

praktikplatser 

• Eleverna presenterar sina praktikplatser för varandra när de kommer tillbaka från PRAO 

Exempel på intervjufrågor som vi använde oss av 

• Vilka yrken finns på arbetsplatsen? 

• Hur många anställda finns det? 

• Hur många kvinnor respektive män? 

• Hur ser åldersfördelningen ut? 

• Vilken utbildning krävs? 

• Ingångslön? 

• Arbetstider? 



 
 

• Handledarens tankar om arbetet, fördelar och nackdelar?    

• Facktillhörighet? 

• Syn på framtiden 

Vi har även arbetat med arbetsförmedlingens hemsida 

• Eleverna gör intressetest. 

• De har sedan kunnat studera vilka färdigheter som man behöver för olika yrken. 

• Fundera över vilka yrken de stöter på under en skoldag 

• Skrivit CV och personligt brev 

• Studerat hur arbetsförhållandena har förändrats genom tiderna 

• Hur man tar kontakt med en arbetsplats 

• Vad och hur man pratar i exempelvis telefon 

SYV informerar: 

På Bergskolan börjar SYV att i klass informera eleverna i åk 8 om arbetslivet inför praoveckorna. Vid 

behov erbjuds eleverna enskild vägledning inför valet av praktikplats. I mån av tid besöker SYV elever 

ute på arbetsplatser där inte lärarna hinner med.  

Under år 9 erbjuds alla elever schemalagda vägledningssamtal hos studie och yrkesvägledaren inför 

gymnasievalet. Alla elever gör under skoltid studiebesök ute på de lokala gymnasieskolorna 

tillsammans med klasslärare och SYV. Elever med särskilda behov kan få göra ytterligare fördjupade 

besök på gymnasiet.  

Vid behov deltar SYV tillsammans med klasslärare i utvecklande samtal med elever och föräldrar 

med fokus på studie och yrkesval i ett framtidsperspektiv. Under år 9 erbjuds alla föräldrar 

information av SYV och mentor inför elevernas gymnasieval.  

Elever med svårigheter som har anpassad studiegång kan erbjudas praktik ute på någon arbetsplats. 

Skolan hjälper till med arbetslivskontakter, handledare samt stöttning av eleven ute på 

arbetsplatsen. 

Det vi ville vidareutveckla  

Vi ville planera och genomföra en Jobbmentordag. Tillsammans med skolverket har vi lärare och SYV 

genomfört en intressant dag där olika yrkesgrupper presenterade sina yrken inför alla klasser i år9. 

Schema jobbmentorsdag 

08:30-09:00 Samling och genomgång för jobbmentorer i personalrummet 

09:00-09:20 5mentorer berättar om sina yrken för våra fem klasser i olika klassrum 

09:20-09:40 mentorerna byter klass 

09:40-09:55 rast 

09:55-10.15 mentorerna byter klass 

10.15-10.35 mentorerna byter klass 

10:35-11.00 Gemensamt mingel för alla elever, deras lärare och mentorer i elevfiket 

11.00-11.30 Avslutning och utvärdering för jobbmentorer i personalrummet 



 
 

De yrken som var representerade under jobbmentordagen var popkunsulent, präst, 

ambulanssjuksköterska, civilingenjör, HR+ undersköterska, skådespelare/ teaterdirektör, 

byggnadsantikvarie. 

En övervägande del av eleverna ansåg att det var bra med en jobbmentordag. De fick veta mer om 

olika yrken som behövs i framtiden. Det var bra med fördjupningar i olika uppgifter som samma 

yrken har under en dag, eleverna fick en helhetsbild av yrket som presenterades.  

Koppling till styrdokument 

Centralt innehåll 

• Samhällskunskap: Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel 

arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt 

samhälle. Några orsaker till individens val av yrke och till löneskillnader. 

• Geografi: Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.  

• Svenska: Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala 

och andra medier och i olika sammanhang.  Språkets betydelse för att utöva inflytande och 

för den egna identitetsutvecklingen.  

• Eleven kan skriva olika slags texter med språklig variation, ex skriva CV och personligt brev 

• Muntlig och skriftlig presentation av praouppgift. 

 

Ur skolans värdegrund och uppdrag. Grundläggande värden 

Skolan ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Skolans uppgift är 

att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom 

att ge sitt bästa i ansvarig frihet. 

Skolans värdegrund och uppdrag. En likvärdig utbildning: 

Skolan ska aktivt och medvetet främja elevernas lika rättigheter och möjligheter, oberoende av 

könstillhörighet. Skolan har också ett ansvar för att motverka könsmönster som begränsar elevernas 

lärande, val och utveckling. Hur skolan organiserar utbildningen, hur eleverna blir bemötta samt 

vilka krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som 

är kvinnligt och manligt. Skolan ska därför organisera utbildningen så att eleverna möts och arbetar 

tillsammans, samt prövar och utvecklar sin förmåga och sina intressen, med samma möjligheter och 

på lika villkor oberoende av könstillhörighet. 

Skolans uppdrag: 

Genom utbildningen ska eleverna utveckla en förståelse av hur olika uppfattningar om vad som är 

kvinnligt och manligt kan påverka människors möjligheter. Skolan ska därigenom bidra till att 

eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska könsmönster och hur de kan begränsa människors 

livsval och livsvillkor. 

Normer och värden. Riktlinjer: Läraren ska 

• synliggöra och med eleverna diskutera hur olika uppfattningar om vad som är kvinnligt och 

manligt kan påverka människors möjligheter, samt hur könsmönster kan begränsa egna 

livsval och livsvillkor, 

 



 
 

Kunskaper. Mål.  

• Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskolan kan göra väl 

underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning 

Skolan och omvärlden 

Mål 

Skolans mål är att varje elev 

• kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna 

framtiden, 

• har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv, och 

• har kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige och i andra länder. 

Rektor har ansvaret för skolans resultat och har, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att 

• formerna för samarbete mellan skolan och hemmen utvecklas och att föräldrarna får 

information om skolans mål och sätt att arbeta och om olika valalternativ, 

• samverkan med skolor och arbetslivet utanför skolan utvecklas så att eleverna får 

konkreta erfarenheter av betydelse för deras val av fortsatt utbildning och 

yrkesinriktning, 

• den studie- och yrkesorienterande verksamheten organiseras så att eleverna får 

vägledning inför de olika val som skolan erbjuder och inför fortsatt utbildning,  

Studie och yrkesvägledaren, ska  

• Informera och vägleda eleverna inför den fortsatta utbildningen och yrkesinriktningen och 

särskilt uppmärksamma möjligheterna för elever med funktionsnedsättning, och  

•  Vara till stöd för den övriga personalens studie och yrkesorienterande insatser  

Framtiden 

I framtiden vill vi utöka jobbmentordagen med fler yrken, bjuda in föräldrar som presenterar sina 

yrken och dessutom lägga allt i år8. Vi funderar även på att låta eleverna göra fler studiebesök på 

olika arbetsplatser, koppla olika mediaprojekt med jobbstudier och intervjuer samt koppla även 

diskrimineringsgrunderna till villkoren på arbetsmarknaden. Vi kommer försöka få alla lärare att 

koppla sina ämnen, visa på vikten av deras ämnen på arbetsmarknaden. Vi fortsätter med de 

uppgifter som vi har i samband med PRAO och arbetslivet. Vi vill även fortsätt med att engagera alla 

lärare vid besöken på PRAO-platsen. Vi tycker det är värdefullt att få se eleverna i ett annat 

sammanhang än skolan. Luleå kommun håller även på att bygga upp en platsbank för grundskolans 

elever enligt nya bestämmelser vad gäller den praktiska arbetslivsorienteringen. Vi hoppas att våra 

elever får en ljus framtid när de kommer ut på arbetsmarknaden och att de har getts möjlighet till 

att göra väl underbyggda val inför gymnasiet med hjälp av vår undervisning. 



 
 

  

Källa: http://sopaostra.blogg.se/2018/april/prov-om-arbete-och-utbildning.html 

http://sopaostra.blogg.se/2018/april/prov-om-arbete-och-utbildning.html

