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Som lärare i Sv/So ser jag  
verkligen vinster med att synliggöra 
arbetslivet. Eleverna visar ett större 
engagemang för ämnet när de  
får se exempel på hur de kan ha  
användning för det i livet utanför  
skolan. De ser också att det vi  
gör på lektionerna är en del av 
verkligheten, och inte något vi  
lärare hittat på. Att jobba  
med Synligt Arbetsliv  
har bidragit till en del  
”Aha-upplevelser” för  
mina elever.
HELENA BERNTSSON,  
lärare, Viksängsskolan
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SYNLIGT ARBETSLIV var ett projekt som 
nio skolor i Västerås deltog i under 2012/2013 
och som initierades av IDA-enheten i 
Västerås stad. Projektet syftade till att 
stärka skolans studie- och yrkesvägledning 
som ”Hela skolans ansvar”, med betoning 

DET HÄR ÄR  
SYNLIGT ARBETSLIV

på samverkan skola–arbetsliv. Här beskriver  
vi bakgrunden, aktiviteterna, processen och 
våra lärdomar. Vi hoppas att denna skrift kan 
användas som inspiration och stöd för att 
utveckla samverkan skola–arbetsliv på just  
din skola – i din undervisning.

ANI IZGI,  
lärare, Bäckbyskolan

Många av de barn som jag undervisar har ingen för-ankring i arbetslivet och blir oftast peppade och engagerade när de träffar någon som berättar om vägen till ett jobb. Intresset ökar för ämnet och det finns helt plötsligt levande drömmar i klassrummet.
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KÄRNAN I ENTREPRENÖRIELLT LÄRANDE är att under-
visningen ska bli mer verklig och meningsfull redan då den 
pågår, inte bara vara en väntan på att nyttan kommer sen. 
Samverkan skola – arbetsliv kan vara en nyckel för att nå 
dit. Om ett skolämne kan förankras i ett arbetsliv är vi 
övertygade om att lärandet blir livslångt, fördjupat och 
närvarande. Ämnet kommer att upplevas meningsfullt – 
både nu och senare – och ökar motivationen för ämnet  
i sig och lärande. Den naturliga strävan efter samarbete  
och samverkan är i sig också en del av det entreprenöriella 
lärandet.

Synligt Arbetsliv handlade inte om en veckas extra prao 
eller dylikt, utan om att synliggöra arbetslivet i undervisningen 
för att väva ihop verkligheten i vardagen. För om inte skolan 
är verkligheten är den per definition ”overkligheten”. Ett skol- 
ämne, vilket det än är, syftar till mer än ett betyg – det syftar 
till lärande för livet!

Just samverkan skola – arbetsliv är en verksamhet som 
behöver utvecklas i svenska skolor. ”Synliggörandet och 
perspektivet arbetsliv/arbetsmarknad är det mest eftersatta 
området inom skolans studie- och yrkesvägledning ”, visar 
bland annat SYV-barometern 2011 (en nationell under-
sökning bland studie- och yrkesvägledare). IDA-enheten  
såg möjligheten att utveckla skolornas samverkan med arbets-
livet genom att utveckla skolans studie- och yrkesvägledning. 
Tillsammans med Gabriella Holm på Skolsamverkan AB, 
arbetade vi fram en process för detta arbete som inkluderade 
mål, målgrupper, mätning, roller och ansvar.

Projektets mål var att öka samverkan skola – arbetsliv  
inom ramen för den ordinarie undervisningen. Att  
utveckla entreprenöriellt lärande genom att implementera  
de Allmänna råden för studie- och yrkesvägledning med  
fokus på samverkan skola – arbetsliv som Hela skolans 
ansvar. Målgruppen var lärare, studie- och yrkesvägledare 
samt rektorer i grundskolans alla åldrar.
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Exempel från  
verkligheten
Exempel från  
verkligheten
På följande sidor hittar du 18 exempel på aktiviteter eller 
lektioner som de deltagande skolorna genomfört under året. 
De väver på olika sätt samman ett skolämne med ett yrke, en 
person eller nyttan av ämnet i ett för eleven kommande 
arbetsliv (Studie- och yrkesvägledning i undervisningen). Varje 
lärare förväntades genomföra minst ytterligare en samverkan s -
aktivitet med arbetslivet, inom eller utanför skolan. 

Som du kan se är aktiviteterna mycket varierade  
och anpassningsbara. 
• En del är väldigt enkla och egentligen självklara  

delar av det vardagliga skolarbetet.
• Andra bygger på att man tar sig utanför skolans  

väggar för att berika och fördjupa. 
• Ytterligare några genomförs innanför skolans  

väggar, men kräver lite mer tid eller planering. 

MÄNNISKAN BAKOM
Studiebesök syftar ofta till att bredda, stärka eller fördjupa  
ett ämnesinnehåll. Oftast möter man en företrädare för 
arbetsplatsen som leder och guidar. Stanna upp under 
studiebesöket och lägg in ett studie- och yrkesväglednings-
perspektiv genom att fråga om människan bakom yrket. 
Vilka drivkrafter, intressen, utbildningar, etc. har han  
eller hon? Kort sagt – försök se människan bakom.  
Yrkets egenskaper kommer att träda fram. 

”LASBILCHAUFFÖR” 
 Sebastian, årskurs 2 Emausskolan

DELTAGANDE SKOLOR  
UNDER 2012/2013
Bäckbyskolan 6–9
Emausskolan F–5
Entréskolan 6–9
Grundskolan Äventyret F–9
Kristiansborgsskolan 6–9
Persboskolan 5–9
Skiljeboskolan 6–9
Tillbergaskolan 6–9
Viksängsskolan 6–9
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JOHANNA MALMER-WALLÉNIUS,  
lärare, Viksängsskolan

Jag tror att kopplingen till 
arbetslivet för många elever kan 

vara motivationshöjande. Det ger en 
ökad inblick i vad ämneskunskaperna 
kan användas till. Undervisningen blir 
mer relevant och något som angår 

dem och det tror jag skapar ett större engagemang.

Ämne

Ma

Årskurs

7

Aktivitet

Vi såg på en film, utgiven av handelskammaren, om 
hur en pilot använder matematik i sitt dagliga arbete. 
(Sök på ”Med matematik i grunden” på youtube.com)
Andreas Videhult, Viksängsskolan

LGR 11

Undervisningen i ämnet ska syfta 
till att eleverna utvecklar kunskaper 
om matematik och matematikens 
användning i vardagen och inom 
olika ämnesområden.
Sidan 62

Allmänna råden för 
studie- och yrkesvägledning

I undervisningen kan exempelvis 
relationen mellan utbildning och 
arbete, personliga intressen och 
samhällets behov /…/ tas upp. 

Piloter behöver kunna ma!e

Ämne

Sv

Årskurs

9

Aktivitet

Eleverna fick skriva egna CV:n där man dels beskrev rent faktiska 
erfarenheter men också fick beskriva personliga egenskaper och 
förmågor.
Olle Hedström, Tillbergaskolan

LGR 11

Genom undervisningen ska eleverna 
ges förutsättningar att utveckla sitt 
tal- och skriftspråk så att de får tilltro 
till sin språkförmåga och kan uttrycka 
sig i olika sammanhang och för skilda 
syften.
Sidan 222

Allmänna råden för 
studie- och yrkesvägledning

Vägledning handlar om att stödja eleven i 
att utforska, identifiera och formulera sina 
intressen och möjligheter och därigenom 
komma fram till individuella och välgrundade 
val beträffande studie- och yrkesvägar. 

Skriv e! eget CV
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DANIEL BIHL,  
åk 9, Grundskolan Äventyret

Jag tycker att man 
finner meningen med 

ämnena när vi jobbar med arbetslivet på olika sätt. Det blir mer verkligt. Speciellt de ämnen som är tråkiga blir roligare och man blir mer taggad att göra 
bättre ifrån sig. 

Ämne

Sh

Årskurs

7

Aktivitet

Vi besökte tingsrätten i samband med arbets- 
området ”Lag och rätt”. Då fick vi god insikt  
i olika yrkesroller och t.ex. karriärmöjligheter  
inom de yrken som finns representerade inom  
tingsrätten. Allt från vaktmästare till domare!
Roger Lindgren, Viksängsskolan

LGR 11

Rättssystemet i Sverige och principer 
för rättssäkerhet. Hur normuppfattning 
och lagstiftning påverkar varandra. 
Kriminalitet, våld och organiserad 
brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter 
och brottsoffers situation.
Sidan 203

Allmänna råden för 
studie- och yrkesvägledning

Det är viktigt att undervisningen 
ger en allsidig bild av hur 
arbetslivet fungerar.

Y!kes!oller i tings!ä"en

Ämne

Mu

Årskurs

9

Aktivitet

Vi synliggjorde arbetslivet genom att titta på arbetsförmedlingens yrkes- 
filmer på Youtube, t.ex. musiklärare, inspicient, kantor, dataspelsutvecklare.
Anette Wimyr Klasson, Viksängsskolan

LGR 11

Musikens sammanhang och funktioner.  
Hur musik används i olika medier, till exempel  
i film och datorspel. Instrument och deras funktion 
i olika genrer och sammanhang, till exempel i 
en symfoniorkester eller i ett rockband. 
Sidan 103

Allmänna råden för 
studie- och yrkesvägledning

Enligt läroplanen för de olika skolformerna  
ska eleverna få underlag för att välja  
fortsatt utbildning och yrke. /…/ Praktiska  
erfarenheter från arbetslivet väcker dessutom 
elevernas intresse för olika yrkesområden.

Kortfilmer om en massa y!ken
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Ämne

Ma/
No

Årskurs

7

Aktivitet

Jag har framförallt försökt att göra arbetslivet syn-
ligt i klassrummet genom mina ämnen. I No har 
vi sett hur vetenskapsmän jobbar och använder 
matematik som ett verktyg i sin forskning. 
Fredrik Wester, Kristiansborgsskolan 

LGR 11

Genom undervisningen ska 
eleverna utveckla förståelse för 
att påståenden kan prövas och 
värderas med hjälp av natur- 
vetenskapliga arbetsmetoder.
Sidan 127

Allmänna råden för 
studie- och yrkesvägledning

Det är viktigt att undervisningen  
bidrar till att utveckla elevens  
kunskaper om arbetslivet och  
tar tillvara elevens erfarenheter. 

Vad gör en vetenskapsman?

Ämne

So

Årskurs

1

Aktivitet

Vi har arbetat med att undersöka vilka arbetsplatser som 
finns i vårt närområde och sedan arbetat med yrken.
Åsa Marticki, Emausskolan

LGR 11

Att leva i närområdet. Yrken och  
verksamheter i närområdet. 
Sidan 200

Skolans mål är att varje elev har 
inblick i närsamhället och dess  
arbets-, förenings- och kulturliv ...
Sidan 17

Allmänna råden för 
studie- och yrkesvägledning

Redan under de första åren i den 
obligatoriska skolan kan kontakter med 
arbetslivet etableras så att de yngsta 
elevernas nyfikenhet kring arbete och 
yrken tas tillvara i undervisningen. 

A!betsplatser i närområdet

SOFIA, DIONA, VERA, AMALTHEA, 
åk 2, Emausskolan

Det var kul att arbeta med yrken i skolan. Vi lärde oss många nya grejer, till exempel ett svårt ord – ”arkitekt”. De gör ritningar som snickare tittar på 
när de ska bygga.

Neråt i  
åldrarna

Enkelt och 
självklart!
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Ämne Årskurs

Fsk-
klass

Aktivitet

Vi hade besök av en mamma som ska bli präst. Hon berättade för barnen om prästyrket.
Förskoleklassen, Emausskolan

LGR 11

Läraren ska medverka till att utveckla kontakter med 
/…/ och andra som kan bidra till att berika skolans 
verksamhet och förankra den i det omgivande samhället.
Sidan 17

Yrken och verksamheter i närområdet.
Sidan 187

Allmänna råden för 
studie- och yrkesvägledning

Redan under de första åren i den obligatoriska 
skolan kan kontakter med arbetslivet etableras 
så att de yngsta elevernas nyfikenhet kring 
arbete och yrken tas tillvara i undervisningen.

Hur är det a! vara p"äst?
De allra 
yngsta

LOVISA HELLSTRÖM 
åk 9, Viksängsskolan

När vi var och träffade 

Magnus Nordin som är 

författare till yrket fick vi en 

relation till honom och hur han gör 

när han skriver. Jag fick både 

större skrivlust och svenska blev 

roligare.

Ämne

Bi

Årskurs

7

Aktivitet

Vi lyfte in arbetslivet när vi arbetade med tema 
naturguide, ekologibegreppet samt ekosystem. Vad 
gör en naturguide och var finns utbildningen, m.m.
Sabine Alsing-Söder, Persboskolan

LGR 11

Undervisningen i biologi ska  
behandla följande centrala innehåll: 
Ekosystems energiflöde och kretslopp 
av materia. Fotosyntes, förbränning 
och andra ekosystemstjänster.
Sidan 114

Allmänna råden för 
studie- och yrkesvägledning

I undervisningen utvecklar  
eleverna kunskaper om  
samhälle och arbetsliv /…/

Naturguide fick guida
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Ämne

Sl

Årskurs

8–9

Aktivitet

Vi besökte Lars Wallinutställningen. Vi fick inblick i hans yrke och hur 
han arbetar från skisser till färdiga klänningar. 
Johanna Vetso, Kristiansborgsskolan

LGR 11

Slöjdens arbetsprocesser
Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, övervägan-
den, framställning och värdering och hur delarna i 
arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
Sidan 215

Allmänna råden för 
studie- och yrkesvägledning

I undervisningen utvecklar eleverna 
kunskaper om samhälle och arbetsliv 
samt får erfarenheter av yrkeslivet.

Så designar man klänningar

Ämne

Eng

Årskurs

9

Aktivitet

Vi bjöd in elever från JB-gymnasiet för att prata om framtid. Eleverna fick ställa frågor. 
De ficks sedan skriva om sina planer för framtida studier och yrke och varför engelska 
kan komma att vara viktigt när de väl arbetar. 
Annika Frank, Bäckbyskolan

LGR 11

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig 
kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad /…/  
engelska, /…/. Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella  
företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
Sidan 30

Eleverna ska få utbildning av hög kvalitet. De ska också få underlag för att 
välja fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den obligatoriska skolan nära 
samverkar med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till.
Sidan 17

Allmänna råden för 
studie- och yrkesvägledning

Vägledning handlar om att 
stödja eleven i att utforska, 
identifiera och formulera 
sina intressen och möjlig- 
heter och därigenom komma 
fram till individuella och 
välgrundade val beträffande 
studie- och yrkesvägar.

Äldre elever ger yng!e tips
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Ämne

So

Årskurs

4

Aktivitet

Vi gjorde studiebesök i skolans kök och pratade yrken. 
Sedan hade vi ”prao” i köket resten av terminen.
Eva Segerström, Emausskolan

LGR 11

Alla som arbetar i 
skolan ska främja 
elevernas förmåga 
och vilja till ansvar 
och inflytande över 
den sociala, kulturella 
och fysiska skolmiljön.
Sidan 15

Allmänna råden för 
studie- och yrkesvägledning

Redan under de första åren i den obligatoriska skolan 
kan kontakter med arbetslivet etableras så att de yngsta 
elevernas nyfikenhet kring arbete och yrken tas tillvara 
i undervisningen. Skolan utgör också i sig en stor och 
viktig arbetsplats som kan utnyttjas i detta sammanhang.
Men all personal i skolan kan på olika sätt bidra till  
att ge eleverna kunskaper, stöd och erfarenheter för 
kommande studie- och yrkesliv.

Studiebesök och p!ao i köket

Ämne

Bi/Ke

Årskurs

7

Aktivitet

Vi besökte transportföretaget m4, för att bekanta oss med  
företaget. Driftschef och personalchef berättade om sina  
yrken och vad företaget gör.
Metodi Brunner och Per Olofsson, Viksängsskolan

LGR 11

Kemin i vardagen och samhället
Människans användning av energi  
och naturresurser lokalt och globalt 
samt vad det innebär för en hållbar 
utveckling.
Sidan 147

Allmänna råden för 
studie- och yrkesvägledning

Det är viktigt att undervisningen bidrar till 
att utveckla elevers kunskaper om arbetslivet 
och tar tillvara elevens erfarenheter.

Besökte e! transportföretag

Skolans egna 

resurser
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Ämne

Id

Årskurs

8–9

Aktivitet

Vi var på träningsanläggningen Actic där en personlig 
tränare (PT), hade ett pass med våra elever. I samband 
med detta berättade PT:n om vilka egenskaper, färdigheter 
och utbildningar som behövs för yrket.
Joakim Falk, Viksängskolan

LGR 11

Styrketräning, konditionsträning,  
rörlighetsträning och mental träning. 
Hur dessa aktiviteter påverkar  
rörelseförmågan och hälsan.
Sidan 53

Allmänna råden för 
studie- och yrkesvägledning

Det är viktigt att eleven får möta 
yrkesverksamma vuxna och ställas 
inför olika uppgifter i arbetslivet. 

En personlig tränare

Ämne

Sv

Årskurs

7

Aktivitet

Vi gjorde ett arbete i samverkan med biblioteket vid två tillfällen.
Tillfälle 1: Besök på biblioteket som en del i tema om författaren Magnus 

Nordin. Bibliotekarierna inledde med att berätta om sin utbildning, sitt yrke, 
arbetsuppgifter, m.m.. Sedan presenterade de Magnus Nordins böcker.

Tillfälle 2: Vi hade en författarträff med Magnus Nordin då eleverna fick 
tillfälle att samtala med Magnus och få inblick i författaryrket.
Helena Berntsson, Viksängsskolan

LGR 11

Centralt innehåll
Undervisningen ska stimulera elevernas 
intresse för att läsa och skriva. I under-
visningen ska eleverna möta samt få 
kunskaper om skönlitteratur från olika 
tider och skilda delar av världen.

Allmänna råden för 
studie- och yrkesvägledning

Alla som arbetar i skolan ska, enligt LGR 11, verka  
för att utveckla kontakter med kultur- och arbetsliv,  
föreningsliv samt andra verksamheter utanför skolan  
som kan berika den som en lärande miljö.

Lär känna en förfa!are

Människan bakom yrkets fasad
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Ämne

Hk

Årskurs

8–9

Aktivitet

Vardagsekonomi. Skapa en budget utifrån det yrke man tror att man har vid  
25 års ålder. Nordea kom och förelästa om privatekonomi och passade också 
på att berätta om vilka yrken som finns i en bank.
Sandra Siwertson, Kristiansborgsskolan

LGR 11

Undervisningen ska också bidra till att eleverna 
utvecklar kunskaper om konsumtionens villkor, om 
sparande, krediter och lån. På så sätt ska eleverna ges 
förutsättningar att göra välgrundade val när det gäller 
privatekonomi och kunna hantera olika problem och 
situationer som en ung konsument kan ställas inför.
Sidan 42

Allmänna råden för 
studie- och yrkesvägledning

Det är viktigt att skolan bjuder in företrädare 
för arbetslivet som kan ge eleverna viktiga 
kunskaper och erfarenheter att ta med sig 
inför kommande studie- och yrkesval.

Vilka y!ken finns på en bank?

Ämne

Sh

Årskurs

6

Aktivitet

När vi arbetade med demokratibegreppet fick vi besök av politiker 
i klassen. Eleverna ringde själva och bjöd hit denne när vi arbetade 
med demokrati.
Jessica Forsberg, Skiljeboskolan

LGR 11

Vad demokrati är och hur demokratiska 
beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, 
t.ex. i elevråd och föreningar. Hur individer 
och grupper kan påverka beslut.
Sidan 202

Allmänna råden för 
studie- och yrkesvägledning

Enligt läroplanerna för de olika skolformerna 
ska eleverna få underlag för fortsatt utbildning 
och yrke. Detta förutsätter att skolan samverkar 
med arbetslivet och samhället i övrigt.

Politiker på besök Eleverna  

som tillgång!
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Ämne

Eng
Tk
So

Årskurs

8

Aktivitet

Vi bjöd in en förälder som arbetar som teknisk säljare på ABB som hade en 
föreläsning på engelska om: Hur blir man ekonom, tekniker, etc. Hur används 
främmande språk i yrket. Presentation av olika produkter, t.ex. robotar.
Liselotte Crofts, Viksängsskolan

LGR 11

Läraren ska medverka till att utveckla 
kontakter med /…/ företag och andra 
som kan bidra till att berika skolans 
verksamhet och förankra den i det 
omgivande samhället.
Sidan 17

Allmänna råden för 
studie- och yrkesvägledning

Enligt läroplanen för de olika skolformerna ska eleverna 
få underlag för att välja fortsatt utbildning och yrke. Detta 
förutsätter att skolan samverkar med arbetslivet och samhället 
i övrigt. Praktiska erfarenheter från arbetslivet väcker dess-
utom elevernas intresse för olika yrkesområden.

Vad behövs för a! jobba på ABB?

Ämne

Hem- 
uppgift

Årskurs

2–3

Aktivitet

Hemuppgift att beskriva och ta reda på vad man vill bli när man blir stor och vad som 
krävs för att kunna bli det. Måste man studera eller träna på något särskilt mycket?
Lisa Wijgård, Grundskolan Äventyret

LGR 11

En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. 
Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och själv-
förtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. 
Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla 
sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med 
andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett 
förhållningssätt som främjar entreprenörskap.
Sidan 9

Allmänna råden för 
studie- och yrkesvägledning

Vägledning handlar om att stödja eleven i 
att utforska, identifiera och formulera sina 
intressen och möjligheter och därigenom 
komma fram till individuella och välgrundade 
val beträffande studie- och yrkesvägar.

Vad krävs för a! bli det du vill bli?
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EVA KULLGREN,  
rektor, Emausskolan

Genom att synliggöra olika yrken, både de som finns och de som ännu kanske inte finns, fick eleverna upp ögonen för att t ex matematik används i de flesta yrken. Vi kunde hänga upp den teoretiska kunskapen i praktiska exempel. Eleverna gjorde besök i närområdet och blev även intresserade av yrken de inte visste så mycket om.

Ämne

Bi/Ke

Årskurs

8

Aktivitet

Vi har kopplat arbetslivet till vårt arbete med skogen, natur och miljö 
genom att samtidigt ta reda på vilka yrken som finns inom detta arbets-
område och vilka möjligheter det finns efter att man har gått till exempel 
naturbruksprogrammet på gymnasiet. Vi vill öka elevernas medvetenhet 
om hur de kunskaper de lär sig i skolan används i verkligheten inom olika 
yrken samt ge eleverna kunskaper om olika yrkeskategorier och vilka  
möjligheter det finns att studera och arbeta med detta i framtiden.
Entréskolan

LGR 11

Kap 2 Mål och riktlinjer
Skolans mål är att varje elev:
• Kan granska olika valmöjligheter och ta ställ-

ning till frågor som rör den egna framtiden, 
• Har kännedom om möjligheter till fortsatt 

utbildning i Sverige och i andra länder. 
Läraren ska: 
• Bidra med underlag för varje elevs val av 

fortsatt utbildning.
Sidan 17

Allmänna råden för 
studie- och yrkesvägledning

Vägledning handlar om att stödja eleven i  
att utforska, identifiera och formulera sina 
intressen och möjligheter och därigenom 
komma fram till individuella och välgrundade 
val beträffande studie- och yrkesvägar.  
Utifrån sina behov behöver eleverna  
information om studie- och yrkesvägar  
för att göra väl underbyggda val. 

De y!kena finns inom naturbruk
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Hela skolans  
ansvarHela skolans 
ansvar

Det här var några exempel på hur 

skolorna arbetat med Synligt arbetsliv. 

Läs vidare för att ta reda på hur ni kan 

komma igång – redan idag.
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viktiga frågeställningar i arbetet. Har  
du frågor eller funderingar är du också  
välkommen att höra av dig till oss på 
IDA-enheten. Kontaktuppgifter finns  
på baksidan av foldern.

aktiviteter i undervisningen. Vad är ett 
synligt arbetsliv? Diskussion.

E  Projektledaren besöker varje skola och 
träffar ledningen för att få veta hur arbetet 
fortskrider och om ytterligare stöd behövs. 

F  Lärares aktiviteter med sina klasser pågår 
under fyra månader, dec–april.

G  Studie- och yrkesvägledare träffas och 
diskuterar hur projektet fortskrider på 
respektive skola. 

H  Utvärdering enligt Skolverkets modell 
BRUK. De nio deltagande skolorna  
under läsåret 12/13 hade här förbättrat  
sig från 2,7 i steg C, till 3,9. 

I  Studie- och yrkesvägledare  
träffas för att diskutera utfallet av  
projektets aktiviteter, jämförelsen  
med BRUK 1 och BRUK 2, vad vi  
lärt oss och hur vi går vidare på  
respektive skola.

J Spridning av aktiviteter och  
erfarenheter på respektive skola.  
Hur går vi vidare och kvalitets- 
utvecklar?

K Planering av nästa läsårs studie- och 
yrkesvägledning på respektive skola.

Oavsett om du är lärare, rektor eller studie- 
och yrkesvägledare kan du här finna inspira-
tion och stöd för att utveckla just din skolas 
samverkan med arbetslivet. Här finner du 
aktiviteter, vår arbetsprocess, lärdomar och 

A  Introduktion för studie- och yrkesvägledare 
i de anmälda skolorna. Förutsättningar, 
avsikter, planering, diskussion. Vad är 
studie- och yrkesvägledning, roller/ansvar? 

B  Gemensam dag för rektor, arbetslagsledare 
och studie- och yrkesvägledare. Klargöra 
syfte, mål, tidsplan och roller i projektet. 
Ge kännedom om Allmänna råden och 
nyansera vad en studie- och yrkesväg-
ledande aktivitet är. Tid för varje skola  
att prata ihop sig om just sitt arbete. 
Diskussion.

C  Enkät inför utvärdering. För att kunna se 
resultaten av arbetet behövs en så kallad 
”nollmätning”. Vi gjorde en själv skattning 
av hur arbetet fungerat innan projektets 
början. Detta genomförs enligt Skolver-
kets modell BRUK (se bilaga). Genom-
snittet för de nio deltagande skolorna 
under läsåret 12/13 var 2,7 av 6,0.

D  Information till alla lärare på skolan om 
Synligt Arbetsliv – syfte, mål, tidsplan och 
förväntad prestation av var och en, vilken 
är minst en ytterligare arbetslivsaktivitet 
under läsåret 12/13. Klargöra roller och ge 
exempel på studie- och yrkesvägledande 

KOM IGÅNG MED SYNLIGT ARBETSLIV

PROCESS FÖR  
SYNLIGT ARBETSLIV, LÄSÅRET 12/13
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EXEMPEL PÅ ROLLFÖRDELNING
REKTOR
Ge riktlinjer, skapa förutsättningar, avsätta tid, ge studie- och 
yrkesvägledning uppmärksamhet. Planera, följa upp och utvärdera 
densamma. Ansvar för att det finns system och rutiner för planering, 
uppföljning och utvärdering.

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE
Projektledare, ”spindeln i nätet”, nära samarbete med lärarna,  
experten i ämnet, kan utföra aktiviteter med elever och personal.

ARBETSLAGSLEDARE
Genomför BRUK med sitt arbetslag och sammanställer resultaten.  
Utför aktiviteter med personal och elever. Håller i samtal vid  
uppföljning och utvärdering. 

LÄRARE
Genomför undervisning tillsammans med elever med ett  
studie- och yrkesvägledande perspektiv.

ELEVER
Är av naturen nyfikna, sugna, meningsskapande aktörer  
i sitt eget lärande. 

PROJEKTLEDARE
Initierar, förankrar, samordnar och dokumenterar insatser. Driver på 
processen där det behövs. Kan hålla i lärarkonferenser och ser till att  
projektet kommer i mål.

PROCESSLEDARE
Expert på studie- och yrkesvägledning Leder information, processen 
och aktiviteter med studie- och yrkesvägledare. Föreläser och tydliggör 
uppdraget för nyckelmålgrupper, t.ex rektorer och arbetslagsledare.

PETER JOHANSSON,  
rektor, Viksängsskolan

Att vi på vår skola varit lyckosamma 

med Synligt arbetsliv har att göra med att 

vi alla går i takt. Förutsättningarna för det är 

bland annat en engagerad SYV:are,  

en skolledning som stöttar och ger utrymme, 

och lärare som vill. Det är den gemensamma 

insatsen som ger resultat. Ingen är viktigare 

än den andre, men vi har olika roller.
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ANNA-MARIA FURUSTIG,  
rektor, Entréskolan

Projektet Synligt Arbetsliv ger eleverna ett bra underlag från alla ämnesområden, vilka yrken och utbildnings-möjligheter som finns, utan att det blir ett extra arbete för läraren. Att som lärare alltid lägga in ett studie- och yrkesvägledningsperspektiv kopplar skolans teoretiska kunskaper till verkligheten ökar elevernas motivation.

Under det år som Synligt Arbetsliv pågick kunde vi se många konkreta 
förbättringar i att studie- och yrkesvägledningen blev hela skolans 
ansvar. Förändringarna utgjorde en inspirationskälla för både elever, 
lärare, rektorer och studie- och yrkesvägledare.

Här hittar du några av de lärdomar, erfarenheter och framgångsfaktorer 
som vi samlat på oss under året:
• Att studie- och yrkesvägledaren får rollen som ”projektledare”  

på skolan. 
• Att rektor tar täten i arbetet och initierar och aktualiserar arbetet 

kontinuerligt samt prioriterar insatsen bland så mycket annat som 
vill in i skolan.

ERFARENHETER OCH LÄRDOMAR 
FRÅN LÄSÅRET SOM GICK

• Förankring och förförståelse är viktig för projektets mottagande  
– du som lärare måste vilja delta.

• Att Synligt Arbetsliv får bli en del av dagordningen på  
konferenser/arbetslagsmöten där man delar med sig av aktiviteter 
och erfarenheter.

• Att rollerna i projektet (rektor, lärare, studie- och yrkesvägledare) 
är tydliga, förankrade och accepterade.

• Tydliga utvärderingsmetoder, med ”nollmätning” av utgångsläget 
och tydlig uppföljning. I Synligt Arbetsliv användes Skolverkets 
metod BRUK.

• Att se både föräldrar och elever som en tillgång för både inspiration 
och kontakter. 
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Projektet Synligt Arbetsliv utvärderades i två steg – först en ”noll- 
mätning” som mätte utgångsläget, därefter med en likadan utvärdering 
– med hjälp av Skolverkets verktyg BRUK. BRUK är ett verktyg för 
självskattning och står för:

B: Bedömning
R: Reflektion
U: Utveckling
K: Kvalitet

SÅ UTVÄRDERADES SYNLIGT ARBETSLIV
Verktyget kan användas för att starta utvecklingsprocesser, som en  
del i det systematiska kvalitetsarbetet.

Vi satte ihop elva frågor ur BRUK som gällde samverkan skola  
– arbetsliv och studie- och yrkesvägledning. Första delen av frågorna 
berörde skolans kontakter med arbetslivet och den andra delen 
berörde innehållet i skolans studie- och yrkesvägledning. 

Samma frågor användes vid BRUK 1 och BRUK 2, men med en 
tilläggsfråga vid BRUK 2. Man skulle beskriva vilket/vilka inslag i 
undervisningen man gjort som har med Synligt Arbetsliv att göra  
(se bilaga).

JESSICA GÖTBERG,  
utvecklingsledare, Grundskolan Äventyret

Genom att ha 
ett arbetslivsperspektiv på 

stoffet som ska gås igenom tror jag att 
vi vinner både mer kunskap och mer engage-

mang hos eleverna. Det blir mer på riktigt och 

det finns ytterligare en aspekt i lärandet, att skapa 

meningsfullhet. Hittills har jag inte stött på någon 

elev som inte tycker att det är roligt och meningsfullt 

att arbeta med detta. Jag kan nu se att vi har 

ökat medvetenheten kring arbetslivsfrågor och 

studievägledning på hela skolan, även i 
åldrarna F–3.
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Jag fick upp ögonen för 
politik när vi jobbade med politik och fick jobba med hur man kan bli politiker och vad en politiker arbetar med. Det är viktigt att rösta och det går att påverka även i vår ålder. 

KLARA MALM, 
åk 9, Viksängsskolan22



FRÅGOR ATT DISKUTERA  
FÖR DIG SOM VILL TA FÖRSTA STEGET
 
• Vad vinner eleven, läraren, undervisningen på att ett arbetsliv synliggörs  

i undervisningen?
• Vad är det för skillnad mellan studie- och yrkesvägledare och studie-  

och yrkesvägledning?
• Hur långt fram i elevens liv sträcker sig ditt uppdrag som lärare i  

ditt/dina ämnen?
• Vad säger styrdokumenten om studie- och yrkesvägledning och samverkan  

skola – arbetsliv (Omvärld)
• Hur kan en samverkan med arbetslivet bli ”skarpt”, d.v.s. bli mer än bara  

observation av en arbetsplats?
• Hur arbetar ni tillsammans för att höja kvaliteten i studie- och yrkesväg- 

ledningen, så att det blir hela skolans ansvar?
• Hur kan du som lärare anknyta undervisningen på olika sätt till arbetslivet  

för att motivera dina elever?
• Hur kan du som rektor ge förutsättningar och stimulera all personal på  

skolan att vara delaktiga i arbetslivskontakter?
• Hur kan du som studie- och yrkesvägledare stimulera och stödja 

lärare att anknyta sin undervisning till arbetslivet?
• Vilka tillgångar för samverkan med arbetslivet finns i: 

– Närområdet? 
– På skolan? 
– I föräldragruppen?

BO CRONERT,  
studie- och yrkesvägledare, Persboskolan

För mig personligen som ny 
i arbetet med studie- och yrkesvägled-

ning blev det en rejäl kick av att få vara med i 

projektet. Studie- och yrkesvägledning är så mycket 

mer än det jag fick presenterat då jag fick uppdraget 

här på skolan. Spännande och svårfångat och ständigt i 

rörelse är väl några epitet på den svåra delen med yrkes-

vägledning. Det som jag och rektor fokuserade på var att 

få alla lärare att läsa och förstå innebörden i styrdoku-

menten. Nästa steg för Synligt arbetsliv (vi fortsätter 

att använda begreppet) på Persboskolan blir att 

påbörja skapa kontakter till de lokala företagen 
här i Skultuna.



OM IDA-ENHETEN
IDA står för Inkludering, Delaktighet och Aktivitet, och är en enhet inom Västerås stad.  
IDA är ”en katalysator” för att stimulera och stödja skolans/förskolans utvecklingsarbete  
och identifiera nya områden som enheten behöver utveckla.

IDA ska dels våga utmana rådande kultur utifrån ett salutogent och lösningsfokuserat  
perspektiv, dels bereda vägen för skolans/förskolans egna utvecklings- och förändrings-
arbete. Enheten erbjuds fler verktyg för att möta dagens och morgondagens möjligheter  
och utmaningar.

Målgruppen är kommunala skolor och närliggande förskolor i Västerås och IDA  
omfattar i dagsläget 7 skolor och 3 förskolor i Västerås. 

IDA-enheten
Västerås stad
Kontaktperson Michael Fredqvist
021-39 78 63
michael.fredqvist@vasteras.se
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I projektet Synligt Arbetsliv  
samarbetade IDA-enheten med: 

Gabriella Holm
Skolsamverkan AB

070-615 30 16
gabriella@skolsamverkan.se


