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Visa på alternativen



Kunna relatera till sig själv





Från förskolan…



… till vuxenutbildningen



SYV-spindeln

SYV i undervisningen på Orsaskolan!

På Orsaskolan i Dalarna arbetar vi på ett 

varierande sätt med valkompetens. Vi är 

organiserade i arbetslag årskursvis. Vi 

arbetar tex i 7:an med materialet Choice 

och Brainy, vi har prao valbart under 

elevens val och de olika ämnena tar upp 

frågor kring arbetsliv och utbildning på 

olika sätt. Vi har sammanställt våra 

arbetssätt i olika Power Points. Ta gärna 

del av arbetslags 7:s Power Point! 

• https://syvspindeln.skolverket.se/con

cept/03524c70-fc7b-11e8-8a00-

85e548dbf332

https://syvspindeln.skolverket.se/concept/03524c70-fc7b-11e8-8a00-85e548dbf332


Hur blev det?

• Vad säger…

• .. rektorerna?

• .. lärarna?

• .. eleverna?



Rektorerna 

”I och med SYV-planen känner jag mig 
trygg. Jag vet att eleverna får ett 
skola-arbetslivsperspektiv genom hela 
grundskolan så att de kan göra väl 
underbyggda val till gymnasiet”

Rektor på grundskola



Lärarna

• ”Utbildningen har inspirerat mig att utveckla 
samtalen med eleverna”

• ”Vi har fått argument till att motivera elever att 
nå sina drömmar/mål. Vi kan då hjälpa eleven på 
ett bättre sätt att lyckas att nå målen” 

• ”Med detta arbetssätt har vi i sett en ökad 
studiemotivation bland eleverna”

• ”Vi har fått ett bättre samarbete internt/med 
kollegorna”



Eleverna   

• ”I ettan hade vi att vi sa vad vi ville och så vi jobbade om yrken och 
sånt. Vår fröken sa att man kunde säga vad man ville jobba med, och 
så skriver man in på ett papper. Sen gjorde vi en YouTube-video om 
vad man ville. Och då sa man typ fem olika saker om vad som var 
viktigt att kunna för det. Alla i klassen såg filmen. En annan gång fick 
man en liten bubbla, typ ett moln. Jag skrev in att jag ville bli en 
kontorist. Och sen skrev jag typ att man måste kunna svenska och läsa 
och så, och ordningssaker och sånt”

Elev i åk 1

• ”Jag har lite svårt för såna ämnen som jag inte riktigt kan förstå vad 
de tjänar för nytta, eller varför man har dem”

Elev i åk 9 



• ”Vi hade någon SYV-dag där vår lärare undrade vad vi ville bli när vi blev stora. 
Vi hade gått till olika jobb, och så där, så pratade vi om det och visade upp för 
de andra klasserna. Jag lärde mig att det finns massa olika jobb som är bra och 
att man ja, lär sig olika saker av dem. Det är bra att typ göra saker, för då kan 
det förändra ett liv eller något sånt. Typ som att jag jobbar med typ något jobb 
och så försöker jag göra att det blir bättre, att folk inte slänger plast och så 
där i vattnet” 

Elev åk 3

• ”En forskare, en författare och en astronaut har vi fått besök av. Då lärde 
vi oss om vad de arbetade med. Att när man arbetar som författare så 
tar det inte så här jättesnabbt att skriva en bok, utan det tar ju en tid. 
Det var intressant för jag gillar ju att läsa och skriva böcker och sånt, så 
det är roligt för mig, för då får jag ju lära mig hur man gör det riktigt. Jag 
har inte riktigt haft så här, en tanke på att bli forskare och så, men sen 
när man fick veta mer så blev det mer intressant”

Elev åk 6



www.skolverket.se/skolutveckling/
studie-och-yrkesvägledning/

stöd-i-arbetet



Framtidsval

– karriärvägledning för individ och samhälle

SOU 2019:4

• Uppdrag till Skolverket om 

översyn av läroplanerna

• Huvudmannen ska ha en plan för 

karriärvägledning

• Uppdrag till Skolverket om 

digitalavägledningsverktyg

• Fler möjligheter att utbilda sig till 

karriärvägledare och en översyn 

av grundutbildningen

• Framtidsval




