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Eleverna behöver utveckla kunskaper om 

arbetslivet, arbetsmarknaden, 

utbildningssystemet och utbildningsvägar i 

en ständigt pågående samhällsutveckling.

(Skolverket) 



Undervisningsmaterial 

för gymnasiesärskolan

Manual för 

skolledare

Undervisningsmaterial 

för yrkesprogram

https://www.mucf.se/publikationer/prata-demokrati-i-gymnasiesarskolan
https://www.mucf.se/publikationer/prata-demokrati-en-manual-skolledare
https://www.mucf.se/publikationer/prata-demokrati-en-manual-skolledare
https://www.mucf.se/publikationer/prata-demokrati-i-gymnasieskolans-yrkesprogram


• Vad innebär uppdraget för olika personal i skolan? 
- Vad ingår och hur ska det genomföras? 
- Hur kan vi få med lärare och skolledare i ”hela skolans ansvar”

• Hur går det till att bygga ett hållbart och strukturerat arbete?
- Olika steg för implementering av uppdraget studie- och yrkesvägledning som 
hela skolans ansvar. 

• Exempel på övningar för skolans personal för att nå ökad förståelse 
kring uppdraget.

• Undervisningsexempel i flera ämnen och övningar för mentorstid. 

(Några exempel lyfts, flera övningar för personal och undervisning skickas med!)



Vad innebär uppdraget för olika personal i skolan?

Generell/vid vägledning Individuell/snäv vägledning

Skolverket

All verksamhet som 
bidrar till att ge elever 
kunskaper och 
färdigheter som underlag 
för att fatta beslut om 
framtida studie- och 
yrkesval;

- praktiska 
arbetslivserfarenheter, 
t.ex. prao och APL

- undervisning om 
arbetslivet

- studiebesök

- utbildningsinformation 

- aktiviteter för att 
utveckla elevens 
självkännedom.

Den personliga 
vägledning som studie-
och yrkesvägledaren ger 
i form av 
vägledningssamtal;

- individuellt och i 
grupp 

- enskilda elever får 
möjlighet att 
reflektera över sig 
själva i relation till 
olika framtidsvägar.



1.

Uppdraget behöver 

förklaras.

Inventera nuläge!

När? Vem? 

I undervisningen och 

utanför. Vad gör 

olika årskurser, 

ämnen …

2.

Sätta upp mål som 

går att följa upp!

3.

Skapa en plan med 
aktiviteter för olika 
årskurser. Vem, 
vad, när? 

Checklista med mål 
över vad skolan ska 
uppnå.

4.

Utvärdera, 

var befinner 

vi oss nu? 

Studie- och yrkesvägledning –
en del av ett hållbart och systematiskt kvalitetsarbete 



Alla sektorer vid Tullängsgymnasiet ska omfattas 

av denna aktivitetsplan gällande studie- och 

yrkesvägledning hela skolans ansvar. Aktiviteterna 

ska genomföras kontinuerligt i alla ämnen och i 

alla årskurser. Inslagen ska vara planerade och 

skapa en helhet. Aktivitetsplanen ska tydligt ange:

• Vilka aktiviteter som ska genomföras.

• Vilka årskurser som är aktuella för de olika 

aktiviteterna.

• Vem som ansvarar för att aktiviteterna 

genomförs.

Aktivitetsplan

Studie- och yrkesvägledningen är en del 

av rektorernas systematiska 

kvalitetsarbete och ingår i den årliga 

kvalitetsrapporten för respektive 

skolenhet. 

Huvudmannaplan

Inspirerande exempel –

huvudmannaplan och aktivitetsplan!

https://www.orebro.se/download/18.60b5d20f178e99a3d32197dc/1619097415915/Huvudmannaplan%20f%C3%B6r%20studie-%20och%20yrkesv%C3%A4gledning%20-%20%C3%96rebro%20kommuns%20gymnasieskolor.pdf


Gemensamma 
aktiviteter
(Tullängsgymnasiet)

• Mentorsamtal

• Information och diskussion om arbetsmiljö

• Elev för en dag/miljöbesök

• APL, praktik och studiebesök

• Koppling mot företag

• Jobbmässor

• Information från fackliga organisationer

• Förberedelse inför kommande arbetsliv, 

CV, personligt brev, anställningsintervju 

mm.



Exempel på checklista med mål för studie- och 

yrkesvägledning 
Vår skola ska uppnå följande:

◈ att elever får fördjupade kunskaper om 
sig själva 

◈ att eleverna får en breddad och 
fördjupad kunskap om utbildning och 
arbete 

◈ att eleverna får lära sig väga för- och 
nackdelar i en valsituation och se 
konsekvenser av olika beslut 

◈ att eleverna får kunskaper och 
erfarenheter som hjälp och motivation 
inför vidare studieval 

◈ att eleverna genom APL eller praktik 
samt möten med olika yrken får en 
inblick i olika arbetsmiljöer och i 
olika yrkesområden 

◈ att eleverna får kännedom om de 
krav som ställs på en arbetstagare

◈ att eleverna får börja bygga upp ett 
kontaktnät som kan leda till arbete

◈ att eleverna får en undervisning med 
integrerad studie- och 
yrkesvägledning.



Varför alla ska vara med i arbetet!
- Vikten av samsyn kring uppdraget.

(Argument att lyfta i våra respektive verksamheter)

Skolans uppdrag enligt styrdokument Samhällskostnader Personligt lidande Likvärdighet

Studie- och yrkesvägledning är en fråga för skolan och hela 

samhället

Demokratiuppdrag –

fostra demokratiska samhällsmedborgare som gör medvetna 
och självständiga val.



Unga som 
varken arbetar 
eller studerar

- Andelen unga som 
varken arbetar eller 
studerar har i stort sett 
varit konstant sedan 
mätningarna började år 
2007. Totalt rör det sig 
om cirka 140–170 000 
individer. 

UVAS statistik
Statistiken är hämtad från
Statistiska centralbyrån 
(SCB) och 
Försäkringskassan

(Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor)

https://www.mucf.se/uvas-statistik?field_mucf_year_value=2017&field_area_tid=209&select_all_gender=1&field_gender_value%5B%5D=Kvinnor&field_gender_value%5B%5D=M%C3%A4n&select_all_origin=1&field_origin_value%5B%5D=Inrikesf%C3%B6dd&field_origin_value%5B%5D=Utrikesf%C3%B6dd&select_all_age=1&field_age_value%5B%5D=16-24&field_age_value%5B%5D=25-29&field_general_category_value=All


Skandia, Idéer för livet

https://www.ideerforlivet.se/globalassets/pdf/rapporter/samhallsforlusten-av-skolmisslyckande.pdf




Resultatmål 
Huvudmannaplan
Örebro kommun

Är målen bra? 
Något mål som saknas? 

Vilka mål skulle du vilja 
sätta upp? 

Skriv i chatten!

Ökad genomströmning.
Ökad andel elever som får en gymnasieexamen inom tre och fyra år. 

I de flesta sammanhang krävs gymnasieexamen för att etablera sig 

på arbetsmarknaden. Undersökningar visar att elever som inte får 

tillräcklig individuell studie och yrkesvägledning löper högre risk 

att hoppa av eller att byta program. 

Studieavbrott minskar.
Elever som avbrutit sin utbildning kan ha svårt att finna andra 

vägar till studier eller arbete och riskerar livslångt utanförskap. 

Varje skola har en handlingsplan för studie-

och yrkesvägledning.
I handlingsplanen, utifrån en mall som tas fram av huvudmannen, 

ska behoven av studie- och yrkesvägledning framgå, utifrån 

elevanalys och plan med aktiviteter som beskriver hur skolan 

samverkar med omvärlden. 

Studie- och yrkesvägledning ingår och följs 

upp i det systematiska kvalitetsarbetet. 

https://www.orebro.se/download/18.60b5d20f178e99a3d32197dc/1619097415915/Huvudmannaplan%20f%C3%B6r%20studie-%20och%20yrkesv%C3%A4gledning%20-%20%C3%96rebro%20kommuns%20gymnasieskolor.pdf


• Arbetet med studie- och yrkesvägledning i 
vid bemärkelse har låg prioritet.

• Arbetet anpassas inte tillräckligt utifrån en 
föränderlig arbetsmarknad.

• Konkreta mål behöver sättas upp för 
arbetet. (Alla elever ska ha samma möjligheter 
att välja framtida studier och yrken utan 
begränsningar utifrån föreställningar om kön och 
social eller kulturell bakgrund.) 

• Rektor måste ta ansvar för samverkan och 
samordning mellan olika professioner på 
skolan.

Skolinspektionen 2019

Skolinspektionen 
tematisk kvalitetsgranskning 2013 och 2019

• Det finns omfattande brister i skolors och 
huvudmäns arbete med att planera och 
följa upp studie- och yrkesvägledningen. 

• Eleverna får inte studie- och 
yrkesvägledning kontinuerligt under sin 
utbildning och studie- och 
yrkesvägledningen betraktas inte som 
hela skolans ansvar.

• Skolorna arbetar inte aktivt för att 
motverka begränsningar i elevernas 
studie- och yrkesval utifrån kön, social 
eller kulturell bakgrund.

Studie- och yrkesvägledning i grundskolan (2013:5)



Håller ni med? Enligt Skolinspektionens bedömning
behöver förtydliganden ske kring
följande:

• Ansvaret för den vida studie- och 
yrkesvägledningen. Ansvaret är inte, i 
tillräcklig grad, tydliggjort för 
personalen.

• Det är inte uttalat att lärarna arbetar 
med studie- och yrkesvägledning. 

• Det är inte uttalat för eleverna att 
undervisningen innebär studie- och 
yrkesvägledning.



• De flesta arbetsgivare kräver 
avslutad gymnasieutbildning. 

• Antalet ungdomar som inte 
avslutar gymnasieskolan pendlar 
kring 25% av en årskull. 

• Många ungdomar väljer bort 
yrkesinriktad utbildning.

• Behovet av yrkesutbildad 
arbetskraft är stort inom flera 
branscher. 

• Ungdomars val är i hög grad 
styrt av social bakgrund, 
könstillhörighet och etnicitet. 

• Ungdomarnas kunskaper om 
yrkeslivet är starkt begränsade. 

• Matchningen mellan arbetslivets 
behov och ungdomarnas val och 
drömmar har blivit allt sämre.

Fil. dr. Universitetslektor 

Anders Lovén



Vilka är dina reflektioner hittills kring det som 
har tagits upp i föreläsningen?

Skriv i chatten!

1. Samhällskostnader

2. Hela skolans ansvar

3. Olika delar i SYV-uppdraget

4. Fördelar med en gemensam huvudmannaplan
5. Gemensamma aktiviteter i en aktivitetsplan



Breakout room
15 minuter + lyft något från era diskussioner när ni kommer tillbaka.

Vad behövs för att få ett hållbart och strukturerat 
arbete avseende skolans studie- och 

yrkesvägledningsuppdrag där all personal är med i 
arbetet?

Har du några speciella nycklar för detta arbete?



Valkompetens och självkännedom

En snabbt föränderlig arbetsmarknad och ett stort utbud av inriktningar och 

valmöjligheter ställer krav på individens förmåga att kunna hantera, fatta beslut och 

genomföra dessa. Med andra ord behöver eleven ges möjlighet att utveckla en så kallad 

valkompetens. 

Skolverket

Tips!

Valkompetens, film från 

UR, Lärlabbet (28 min.)

https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a65d8a5/1553968302093/pdf4051.pdf
https://urskola.se/Produkter/207153-Larlabbet-Valkompetens


Vilket var ditt 
drömyrke när du var 

barn?

www.menti.com

2820 9220

Att göra val

- är en ständigt pågående process 

-en person gör i genomsnitt 4-5 karriärval under ett 

yrkesliv. 

http://www.menti.com/


Vi arbetar med elevernas förmåga att;

• strukturera

• samla in 

• analysera

• sätta samman och organisera

• fatta och genomföra beslut

• hantera övergångar och växlingar i livet.

Eleverna behöver få syn på olika valalternativ, 

relatera alternativen till sig själv och utveckla 

förmågor som att fatta beslut och genomföra dem. I 

nordiska sammanhang kallas detta valkompetens 

eller karriärkompetens.
(Skolverket)



Insikt–

Bli
medveten

om sig 
själv

Framsikt –

Drömmar och
önskemål, mål och

delmål

Utsikt –

Bli medveten om 
olika valalternativ, 

information

Övning för elever -
Granska jobbannonser

- Bekanta sig med begrepp och 
termer i arbetslivet. 

- Reflektera över egenskaper och 
styrkor. 

- Få kännedom om 
arbetsmarknadens utbud.

- Vilka egenskaper/förmågor 
eftersöker en arbetsgivare? 

- Hur formuleras annonserna? 



Några av de mest eftersökta egenskaperna i 
jobbannonser

• Strukturerad

• Självgående

• Initiativrik

• Ansvarstagande

• Punktlighet 

• Säljinriktad

• Stresstålig

• Entusiastisk

• Analytisk

• Kommunikativ

(Källa: Saplo/Monster)



Tips för mentorstid

Självkännedom,

egenskapskort och 

Memory, styrkor och 

förmågor som är 

viktiga i 

ett kommande yrkesliv.

Information om den 

svenska och den 

globala 

arbetsmarknaden, 

möjligheter till studier 

utomlands.

Information och 

aktuella webbplatser 

för information, t.ex. 

Arbetsförmedlingen 

och CSN.



Egenskapskortlek och samtalskort
Från Allt om Art, www.alltomart.se

Kortlek
Vi pratar om egenskaper, styrkor och förmågor som är 

viktiga i ett kommande yrkesliv.  Egenskaper kopplas till 
yrken och skolämnen. 

ISBRYTAREN ungdom, 

210 samtalskort

• Halva meningar om intressen

• Halva meningar om känslor

• Halva meningar om relationer

• Halva meningar om sociala 
färdigheter

• Halva meningar om tyck till

http://alltomart.se/samtalskort/index.html
http://www.alltomart.se/
http://alltomart.se/onewebmedia/Egenskapskortlek.pdf
http://alltomart.se/onewebmedia/Halva%20meningar%20om%20intressen.pdf
http://alltomart.se/onewebmedia/Halva%20meningar%20om%20k%C3%A4nslor.pdf
http://alltomart.se/onewebmedia/Halva%20meningar%20om%20relationer.pdf
http://alltomart.se/onewebmedia/Halva%20meningar%20om%20sociala%20f%C3%A4rdigheter.pdf
http://alltomart.se/onewebmedia/Halva%20meningar%20om%20tyck%20till.pdf


Inspiration för undervisningen

Nu kommer flera undervisningsexempel i olika ämnen 
som beskrivs kort! 



I undervisningen –

arbetsmarknaden kopplas till 

olika ämnen

Jämställdhet, 

könsfördelning på 

arbetsmarknaden

Ergonomi och 

arbetsbelastning

Studiebesök

Praktik/APL

Yrkespromenader

Arbetsförmedlingen

Yrkesfilmer

Yrkesjakten

- Museer

- Fältstudier

- Stadsvandring

- Lag och rätt

- Politiska debatter 

- Samarbeten med företag

Intervjua varandra 

och öva på att 

skriva personliga 

brev och skapa CV. 

Rättigheter och 

skyldigheter på 

arbetsmarknaden

Självkännedom

Egenskapskort och Memory

egenskaper, styrkor och 

förmågor som är viktiga i 

ett kommande yrkesliv. 

EU-medborgarskapet. 

Informera om den svenska och 

den globala arbetsmarknaden, 

möjligheter till studier 

utomlands. Information och aktuella 

webbplatser för 

information, 

Gymnasieguiden, 

Arbetsförmedlingen, 

CSN.

Hantverksyrken och arbetsmarknad –

”utan hantverkare stannar världen”

https://arbetsformedlingen.se/om-oss/var-verksamhet/utbildningsmaterial/yrkesjakten
https://www.youtube.com/watch?v=QlSv2GDHEIA


Årskurs Aktivitet Syfte

Förskole-

klass

Måla eller skapa självporträtt. Presentera sig själv på 
olika sätt.

Att kunna presentera sig själv är grunden för ett CV och 
jobbansökan.

1

Vad finns det för yrken? Vilka yrken går jag förbi på 
väg till skolan? Diskussionsövningar om alla 
människor kan utöva alla yrken. Diskutera yrken i 
litteratur.

Få kunskap om fler yrken. Diskutera könsstereotyper och 
begränsningar i yrkesval.

2

Intervjua släkt/vänner/vuxna om yrken. Diskutera 
yrken i litteratur.

Övningar som syftar till att samtala om yrken utifrån klass, 
kön och etnicitet.

3

Studiebesök på sin egen skola – vilka yrken finns 
representerade på en skola? Bjuda in vårdnadshavare 
eller andra vuxna för att berätta om sina yrken.

Få fördjupad kunskap om att det finns flera yrken 
representerade på en arbetsplats.

4

Vad vill jag jobba med när jag blir stor? Eleverna 
intervjuar varandra för att få fler perspektiv.

Eleverna få öva på att tänka och drömma om framtiden samt 
skriva och rita om sitt drömyrke. Få nya perspektiv genom 
samtal och diskussioner.

5

Besök av yrkesverksamma. Yrkesdagar på skolan där 
personer som arbetar inom olika branscher bjuds in.

Få inspiration och förståelse för att olika yrken kräver olika 
färdigheter.

6

Eleverna får prova på en dag i arbete. Intervjua 
personer från olika yrken som berättar om vilka 
utbildningar som krävs för att utöva yrket.

Besöka en arbetsplats (Hos vårdnadshavare, klasskompisars 
vårdnadshavare eller organiserat av SYV) för att få kunskap 
och insikt om arbetsplatsen.



Årskurs Aktivitet Syfte

7

Vart är jag på väg?
Undersöka vilka yrken som har tillhörighet i olika 
ämnen.

Få syn på egna talanger, färdigheter och svårigheter.
Reflektera över egna mål.
Undersöka hur olika ämnen spelar roll för kommande yrken.

8

Prao och entreprenörskap.
Genomföra uppgifter inför, under och efter prao, 
kopplat till olika ämnen.

Få en egen upplevelse av arbetslivet. Få möjlighet att 
företagande och entreprenörskap som en eventuell framtid.

9

Hur får man jobb?
Ev. aktivt söka sommarjobb

Veta hur man söker jobb, skriva CV och personliga brev, 
lyckas på anställningsintervjun.

Gymnasium

1

Elever får information om utlandsstudier. 
Samarbete med grundskolan, elevskuggning där 
elever i åk 9 får skugga elever på gymnasiet. 
Samarbete med företag/branscher i kommunen. Ord 
och begrepp.

Att se branscher i sin närmiljö som attraktiva arbetsgivare. 
Att få en röd tråd mellan olika skolformer då grundskola och 
gymnasieskola samarbetar.

2

Diskutera olika yrkens status och nödvändighet i 
samhället. Vad innebär det att starta eget företag, 
att vara anställd, att bli myndig? (T.ex. UF-företag.) 
Ord och begrepp.

Reflektera över olika utbildnings- och yrkesalternativ. Få 
förståelse för vad det innebär att bli myndig och hur det 
påverkar livet. Få kännedom om vad det innebär att vara 
anställd eller att starta eget företag.

3

Information inför vidare studier och högskoleprov. 
Gymnasiearbete. Ord och begrepp.

Att få kännedom om vad som händer efter gymnasiet, t.ex. 
kring vilka olika utbildnings- och yrkesmöjligheter som finns.



• Arbetsställningar

- Lyfta och bära

- Skjuta och dra

- Sittställning

- Stående arbetsställning

• Ljus och belysning

• Klimat 

- Värme, kyla & luftfuktighet

- Ljud och buller

• Stress av avspänning

- Positiv och negativ stress



Ergonomistationer
och frågor till stationerna

Station 1: ”Skotta snö”

På den här stationen ska du skotta medicinbollen 

från det ena stället till det andra. Hur ska du bäst 

göra för att inte skada ryggen? 

Station 2: ”Precisionsarbete vid olika 

arbetshöjd” 

På den här stationen ska du arbeta på tre olika 

arbetshöjder. Arbeta på varje höjd en liten stund och 

försök tänka hur det arbetet skulle kännas under en 

längre tid. Vilken arbetsnivå känns bäst att 

arbeta på och varför?

Station 3: ”Bära och lyfta matkassar” 

Att bära matkassar från affären tillhör 

vardagssysslor hos många familjer. Hur känns det 

att bära en kasse i varje hand jämfört med att bära 

båda kassarna i en hand? Vilken kroppsdel belastas?

Station 4: ”Lyfta en pallplint” 

Du ska lyfta en pallplint och ställa den en bit bort. 

Hur ska du lyfta för att inte skada ryggen? På vilken 

kroppsdel ska den största belastningen ligga?

Station 5: ”Skjuta och dra”

Prova att skjuta och dra en kompis. Hur gör du för 

att agera ergonomiskt riktigt? Vad blir skillnaden 

med ett icke ergonomiskt arbetssätt?

https://docplayer.se/19021445-Ergonomi-i-teori-och-praktik.html


Erica Hebbe



Skapa yrkesträd
utifrån olika teman!

Yrkesdrömmar Yrken på skolan

Historiska yrken Framtidsyrken 

Skapa en 

yrkesbank

Tips!

Sätt upp information om olika yrken 

på väggen i en korridor och skapa en 

egen ”yrkeskorridorsutställning”. När 

eleverna passerar i korridoren får de 

samtidigt lära sig mer om vilka 

yrken som finns.



Litteratur

• Vilka yrken finns i boken? (Till exempel 
dräng, piga, detektiv, trädgårdsmästare, 
soldat, riddare eller läkare.) 

• Finns bokens yrken i dag eller är det ett 
yrke som har försvunnit? 

• Vad ingår i arbetsuppgifterna? 

• Vilka utbildningar krävs för respektive 
yrke?

• Kan alla bli en kung, drottning eller 
trollkarl?





Avfallstrappan

Varje år slängs nästan 500 
kilo avfall per person i 
Sverige.

Avfallstrappan är ett EU-
direktiv som är antaget i den 
svenska miljöbalken och styr 
hur avfallet ska tas om hand. 



Apparater

Steg 1: Undersök en apparat 
Dela in klassen i fem grupper. Varje grupp får till 
uppgift att ta med sig en apparat hemifrån som de 
inte längre använder. 

Obs!
Bestäm hur stor apparaten får vara. 

• Vad innehåller de olika apparaterna? 
• Hur kan innehållet användas på bästa sätt och 
vad kan göras med det material som inte längre 
behövs? 
• Om någon apparat fortfarande fungerar, vad kan 
de göra av denna? 
• Är det något material som går att återvinna? 

Eleverna får gissa och sedan skruva sönder de 
apparater som är trasiga. Sortera skruvar, sladdar, 
batterier, plast med mera från samtliga apparater 
i olika högar. 



Steg 2: Arbete med avfallstrappan 

• Var någonstans i avfallstrappan hör materialet 
hemma? 

• minimera. 

• återanvända. 

• återvinna. 

• utvinna energi. 

• deponera.

Steg 3: Återanvända eller återvinna och skapa nytt!

Grupparbete
• Bygg en ny apparat/uppfinning utifrån de gamla delarna.
• Skapa en utställning där de presenterar sin nya 

uppfinning och idé.

Tips!
Eleverna får i uppdrag att försöka sälja sin uppfinning.
- Vad är marknadsföring och vad innebär det att arbeta 

som försäljare?
- Vilka uppfinningar känner eleverna till?

Ta reda på fakta om någon uppfinnare, skriv ett arbete som
sedan redovisas.



Tips!

Uppfinningar

I UR Skolas serie, Människor för ändring, 8 filmer med tillhörande lärarhandledning, får vi bland annat följa 
uppfinnaren Alfred Nobels kamp för att skapa en bättre framtid. Filmerna handlar om hur samhället ständigt 

förändras och hur människors drömmar, mod och engagemang påverkar hur samhället ser ut och hur det 
utvecklas. De olika avsnitten skildrar livsöden som inspirerar, väcker tankar och ger kunskap om samhället ur ett 
idéhistoriskt perspektiv. Målgruppen är åk. 4–6, materialet går dock att anpassa för både lägre och högre åldrar. 
Förutom Nobel finns även filmer och arbetsmaterial om Selma Lagerlöf, Raoul Wallenberg, häxor, emigranter och 

de demonstrerande arbetarna i Ådalen.

1. Titta på följande film ”Alfred Nobel – uppfinningar” (28,30 min.).

2. I det tillhörande arbetsmaterialet finns ett antal frågor för elever att besvara.

• Frågor som lyfts att arbeta vidare med är:

• Om det skulle finnas ett Nobelpris för barn, hur skulle det se ut?

• Undersök hur det svenska samhället såg ut på 1800-talet, under Alfred Nobels livstid. 

• Vilka stora förändringar skedde under denna tid och hur levde och bodde människor i Sverige?

• LR ämnesspanarblogg, Charlotta Granath

https://urskola.se/Produkter/181304-Manniskor-for-andring-Alfred-Nobel-uppfinningar
https://www.ur.se/mb/pdf/handledningar/188000-188999/188234-1_103296_Manniskor_for_andring.pdf
https://www.lr.se/inspiration/lasa/bloggar/charlotta-granath/2018-11-25-alfred-nobel---mr-dynamite


Ekonomiska mål

Ekonomisk utveckling handlar om att utvecklingen ska leda till 

förbättrad levnadsstandard för kommande generationer, där 

samhällen och individer gynnas. Handeln mellan och inom 

länder sker genom ett ömsesidigt beroende. Den ekonomiska 

utvecklingen får inte innebära negativa konsekvenser för den 

sociala eller den miljömässiga utvecklingen.

Lärarnas Agenda 2030



Mål 8 – Anständiga arbetsvillkor 
och ekonomisk tillväxt

- för varaktig, inkluderande och 
hållbar ekonomisk tillväxt, full och 
produktiv sysselsättning med 
anständiga arbetsvillkor för alla

STARTA ETT MENTORSKAPSPROGRAM

-Hjälp unga människor att ta sig in på 
arbetsmarknaden genom att anordna ett 

mentorskapsprogram. Be erfarna människor i 
arbetslivet att komma till din skola och ställa upp 

som mentorer och dela med sig av sina tips och 
erfarenheter.



Under de kommande 20 åren väntas den globala arbetskraften öka med 800 miljoner 
människor, vilket kräver stora ansträngningar för att skapa nya jobb. Mer än två 

miljarder, eller 60 procent av den globala arbetskraften, är anställda i den informella 
ekonomin (svartanställda) som, jämfört med den formella ekonomin, präglas av låga 

och osäkra inkomster och otillräckligt socialt skyddsnät.

Tillgång till utbildning och socialförsäkringar och avskaffande av osäkra 
anställningar med dålig lön är viktiga faktorer som bidrar till anständiga

arbetsvillkor.

Mål 8 handlar om att verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk 
tillväxt, full och produktiv sysselsättning och anständiga arbetsvillkor för alla 

människor.

Lärarnas Agenda 2030

Tips!

Tidningen Arbetsvärlden har ett temanummer om informell 

ekonomi med flertalet reportage från olika länder i världen, 

https://www.arbetsvarlden.se/tema/informell-ekonomi/

Tips! 

På landguiden.se finns information 

om informell ekonomi, statistik och 

kartor över världens olika länder. 

https://www.arbetsvarlden.se/tema/informell-ekonomi/


Arbetsrätt och 

arbetsmiljö

Arbetsförmedlingen,

presentationer med 

talmanus

UR Play, serien

Justitia

Med tillhörande

lärarhandledning

och arbetsblad

https://www.arbetsformedlingen.se/download/18.4dc389314a103f6fdb3cbe/1420805893576/Talmanus-jan2015.pdf
https://urplay.se/program/186949-justitia-arbetsratt
https://www.ur.se/mb/pdf/handledningar/188000-188999/188649-1_Justitia.pdf
https://www.ur.se/mb/pdf/Arbetsblad/188000-188999/188607-1_67010382103_Justitia_arbetsratt_arbetsblad.pdf


En undervisning
med verkliga möten



En ny hållbar stad växer fram

Barkarbystaden är ett av Sveriges största och 
mest spännande stadsbyggnadsprojekt.

Här bygger och utvecklar Järfälla kommun
tillsammans med bostadsbolag, näringsliv och 
markägare en helt ny stadsdel med bostäder, 

arbetsplatser, ett nytt sjukhus, lokaler för 
utbildning, hotell, handel, service, idrott, hälsa

och kultur − mitt i nordvästra Stockholms
framtida kollektivtrafiknav med tunnelbana, 
busstorg, pendeltåg och regionaltågsstation. 

Vi bygger med social och miljömässig hållbarhet 
i fokus.

www.barkarby.se

http://www.barkarby.se/


Samarbete mellan flera ämnen –

så gjorde vi!

• Gemensam planering. Vilka ämnen
ska delta och vad/hur mycket ska vi 
arbeta med i respektive ämne? 

• Centralt innehåll och kunskapskrav.

• Lärare genomför en förstudie av 
området.

• Bestämma examinationer och 
former för presentation av arbetet.

Fältstudier 

1. Förberedelse

2. Genomförande

3. Sammanfattning och 
presentation 

4. Utvärdering

• Bygga framtidens hållbara 
stad

• Presentera arbetet för 
verkliga mottagare





Visste du att? 

Det är möjligt att bygga Sverige i 
Minecraft. På Lantmäteriets 
webbplats finns Minecraftkartor för 
alla Sveriges kommuner och 
högupplösta Minecraftkartor 
över Gotland, Gävle, Kiruna 
och Östergötland. 

Läs mer på Bygg ditt Sverige i 
Minecraft på www.lantmateriet.se.

https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Kartor/bygg-ditt-sverige-i-minecraft/
http://www.lantmateriet.se/




Skulle du kunna ta med dig något 
undervisningsexempel till din verksamhet?

Skriv i chatten!



Ett år kvar till val

All offentlig makt i Sverige utgår ifrån folket. Men inte 
alla som utgör folket deltar i samma utsträckning. (…)

Här spelar skolor en särskild roll när det gäller att 
väcka elevernas intresse för politik, samhällsutveckling 

och för viljan att delta.

(…) Att inte bli tillfrågad betyder att man inte ens får 
chansen att pröva sin demokratiska kapacitet och sitt 
politiska intresse genom de möjligheter som erbjuds 

andra. 

Michele Micheletti och Annasara Agfors

Rapport, Skolvalen 2018 och 2019

Deltagande beror på i fallande ordning:

1. Huvudmannaskap (kommunala 

huvudmän deltar mer)

2. Elevantal (skolor med större 

elevantal deltar mer)

3. Högre andel föräldrar med 

eftergymnasial utbildning

4. Högre andel lärare med pedagogisk 

högskoleexamen

https://www.mucf.se/sites/default/files/2021/06/utv-skolval-bok.pdf


Prata demokrati, gymnasiesärskolan

https://www.mucf.se/sites/default/files/publikationer_uploads/prata_demokrati_gymnasiesarskolan.pdf


Prata demokrati, yrkesprogram

https://www.mucf.se/sites/default/files/publikationer_uploads/prata_demokrati_yrkesgymnasium.pdf




Förberedelser inför 2022 –
Skolval och demokrati

Före - Under - Efter 

Intyg 

för Skolval 2019

NAMN PÅ ELEV

NAMN PÅ SKOLA

• Du har visat ett stort engagemang och ansvarstagande i 
skolans genomförande av Skolval 2019. 

• Du har tagit del av samt genomfört demokratiska 
processer. 

• På ett föredömligt sätt har du förberett, instruerat och 
mottagit röster från skolans samtliga elever. 

• I processen har du tagit ansvar för rättssäkerhet och visat 
stor förståelse för det demokratiska samhällets 
strukturer.

• Arbetet har inneburit genomförande av skolval, samt för-
och efterarbete, inklusive rösträkning samt presentation 
av valresultat.

_________________                            _________________

Rektors underskrift                Lärares underskrift



Diskussion –
Vad kan jag göra utifrån min profession med koppling till valåret 2022?

Vad tar jag med mig från dagens föreläsning som jag kommer att 
använda i min verksamhet?

- Ta emot politiker

- Ställa frågor om utbildnings- och 
arbetsmarknad.

- Stötta elever i kontakter med 
ungdomsförbund för att bjuda in 
till skolan.

- Undersöka yrket som politiker –
ett yrke som vinner på att spegla 
samhället.

- Välja/välja bort. Arbete med 
valkompetens och 
självkännedom.



Tack!

charlotta.granath@gmail.com

mailto:charlotta.granath@gmail.com


Extramaterial



Övning: Blomman

Rita en blomma med kronblad. I mitten skriver du 
ditt namn, på kronbladen skriver du exempelvis: 

• en önskan för din framtid 

• något du vill lära sig mer om 

• något som du är bra på 

• dina intressen är … 

• ett arbete som du är nyfiken på och skulle vilja lära 
mig mer om 

• det värsta du vet 

• det bästa du vet 

• en samhällsfråga som du anser är viktig (miljö, 
jämställdhet etc.).

Sätt upp blommorna på väggen. Mingla och ställ 
frågor till varandra, tänk på att motivera era svar. 

Diskutera: Var det lätt eller svårt att komma på 
saker att skriva?



Experience - Learning –

Description

ELD – kompetenslista

Analys - deltagardokumentation

Samtalsguide

Samtalsdokumentation

Övningar

Metodmaterial

http://eldkompetens.se/wp-content/uploads/2018/11/ELD-kompetenslistan.pdf
http://eldkompetens.se/wp-content/uploads/2018/11/ELD-deltagardokumentation.pdf
http://eldkompetens.se/wp-content/uploads/2018/11/ELD-Samtalsdokumentation.pdf
http://eldkompetens.se/wp-content/uploads/2018/11/ELD-ovningar.pdf
http://eldkompetens.se/wp-content/uploads/2018/11/ELD-hela-materialet.pdf


Brainstorma kring konfliktsituationer som skulle kunna uppstå på en 
praktikplats eller ett arbete, samt lösningar.

a.) Sätt ihop en konfliktsituation man skulle kunna hamna i. Denna 
situation ska också ha en lösning. 

b.) Spela upp ett rollspel kring situationen. 

c.) Diskutera vilka kompetenser de olika deltagarna i konflikten 
uppvisade för att nå en lösning på konflikten. 

Rollspel



Vad betyder mycket för mig?

Vad betyder mycket för mig 
yrkesmässigt?

Varför värderar jag vissa saker 
högre än andra?

Har det alltid sett likadant ut?

Om du skulle skapa en 5-års plan, 
hur skulle den se ut och hur ska du 

nå dina mål?

1. känsla av att kunna bidra i 
samhället 

2. mycket pengar 

3. värnande av miljö och natur 

4. beröm och respekt från andra 

5. nära relationer 

6. spännande och utmanande 
arbetsuppgifter 

7. god balans mellan vila, fritid och 
arbete 

8. annat. 

Skapa en egen lista! 



Planera framåt 

• Så här tror jag att mitt yrkesliv ser ut 
om 5 år. 

• Så här vill jag att mitt yrkesliv ser ut 
om 5 år.

• Går drömmarna att realisera?

• Vilka är hindren och vilka möjligheter 
finns det?

• Hur ser min önskecirkel ut över vila, 
fritid och yrke?

Sid. 83 – 91 Studie- och yrkesvägledning hela 

skolans ansvar

Avsluta följande meningar

• Något jag tycker är viktigt att kämpa 

för är … 

• Något jag är bra på att göra är att … 

• Jag är inte nöjd med … 

• Det känns bra när … 

• Mina önskemål för framtiden är … 



Fantasilös Pratsjuk 

Tråkig Petig Envis 

Snål Egensinnig 

Nyfiken Feg Omständlig 

Lättlurad 

Överkänslig Sällskapssjuk Velig 

Tanklös



1. Fantasilös

2. Pratsjuk

3. Tråkig

4. Petig

5. Envis

6. Egensinnig

7. Nyfiken

8. Feg

9. Omständlig

10. Lättlurad

11. Överkänslig

12. Snål

13. Sällskapssjuk

14. Velig

15. Tanklös

1. Saklig 

2. Sällskaplig

3. Allvarsam

4. Noggrann

5. Uthållig 

6. Självständig 

7. Intresserad 

8. Eftertänksam

9. Grundlig 

10. Tillitsfull 

11. Lyhörd 

12. Ekonomisk

13. Utåtriktad 

14. Försiktig 

15. Spontan



Övning för elever

Diskutera 

• Kan eleverna se sina egna starka 
sidor? 

• Vilka egenskaper behövs i det 
yrke som de är intresserade av?

• Finns det några egenskaper som 
är bra att ha i ett yrke, men som 
är ett hinder i ett annat? 

Uppgift

Eleverna ska skriva ett brev till en 
tänkt arbetsgivare där de 
beskriver sig själva och sina 
intressen. 

Eleverna ska öva på att framhålla 
sina positiva egenskaper.



En snabbt föränderlig arbetsmarknad 

och ett stort utbud av inriktningar och 

valmöjligheter ställer krav på 

individens förmåga att kunna hantera, 

fatta beslut och genomföra dessa. 
Skolverket

Obligatorisk prao 1 juli 2018

• Ett led i att skapa mer jämlika förutsättningar inför 

karriär- och yrkesval.

• Stärka kopplingen mellan skola och arbetsliv. 

• Bidra till ökad kontakt mellan olika generationer.

• Tillför ämnesundervisningen nya perspektiv och ger 

stöd för inlärningen.

• Ökar elevernas kunskap om arbetslivet och dess 

krav och möjligheter.

Bidrar till ökad självkännedom och självinsikt hos 

eleverna.

Skolverket – Exempel på alternativ prao

https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a65d8a5/1553968302093/pdf4051.pdf
https://syvspindeln.skolverket.se/concept/62f93c40-b005-11ea-94d8-99b06dc81048


• övertid 
• lönespecifikation 
• arbetstid 
• lön 
• arbetsmiljö 
• arbetsrätt 
• Arbetsmiljöverket 
• facket/fackförening 
• arbetstagare 
• arbetsgivare 
• kollektivavtal
• anställningsavtal 
• provision 
• ob 
• a-kassa 
• pensionsavsättning 
• försäkringar 
• sexuella trakasserier

Spela ”Memory” eller 
"Med andra ord" 

- Tävla i par. Den ena personen i paret tar 
en lapp och försöker förklara begreppet 
med andra ord för sin medspelare som 
ska gissa vad som står på lappen. 

- De har mellan 30-60 sekunder på sig att 
klara så många lappar som möjligt, 
sedan går turen över till det andra paret. 
Det par som tagit flest lappar när 
samtliga lappar är slut, har vunnit. 



Undersök och diskutera i par

▪ Vilken regel är det som arbetsgivare

oftast bryter?

▪ På vilket sätt blir ofta ungdomar

utnyttjade i arbetslivet? 

▪ Hur kan man bevisa att man blivit 

felaktigt behandlad på jobbet? Vad är 

viktigt att tänka på?

▪ Vad innebär det att provjobba? Är 

det lagligt? 

• Vilka regler kring arbetstid finns det 

för unga mellan 15 och 18 år? 

• Vad är ob för någonting? Vad är det 

en förkortning för?

• Vad är kollektivavtal? 

• Vad innebär det att man jobbar

svart? Vilka risker finns det med det? 

• Hur kan sexuella trakasserier ta sig 

uttryck? Vart vänder man sig för att 

anmäla det? 



Case –
Said blir
erbjuden att
provjobba

”Vi hade tänkt att du ska få ”provjobba” hos oss

den första veckan, utan lön. Det blir som en

rullande anställningsintervju, och då får du chans

att visa vad du kan och vad du går för. 

Efter provjobbet sitter vi ner och skriver kontrakt, 

diskuterar vilken lön som kan bli aktuell framöver

och sånt där, om allt har funkat som det ska. Men, 

jag vill gärna ha besked nu, det är ju rätt många

som sökt jobbet om du förstår vad jag menar.”



Frågor att diskutera

1. Vad tycker du att Said ska göra? Ta jobbet eller inte? 
Vad kan han göra? 

2. Om Said tar provjobbet –vad kan han vinna/förlora på 
det? 

3. Om Said inte tar provjobbet –vilka konsekvenser kan 
det få? 

4. Finns det något som heter att ”provjobba”? Är det 
lagligt för en arbetsgivare att låta någon jobba gratis 
om man skrivit på ett kollektivavtal? 

5. Hur skulle arbetsgivaren gjort tycker du? Vad säger 
kollektivavtalet? 

6. Varför tror du att arbetsgivaren gör så här? 

7. Läs mer om ett liknande fall: Vad hände i det fallet? 
www.folkbladet.nu/797383/kan-man-provata-gratis

Tänk på!

En grundregel är att du aldrig ska jobba gratis. 

Du ska ha lön även om du jobbar på prov.
Arbetsförmedlingen

http://www.folkbladet.nu/797383/kan-man-provata-gratis

