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SYV i lägre åldrar! 
Hur gör man? 

 

Lotten Johansson 

Utbildningskontoret 

Col or2 

Sv 

Varför, hur och vad? 

 Kul! Angeläget. Allas ansvar.  

 Tips på arbetsmetoder för samverkan kring syv  

 Inspiration och tips på syv-aktiviteter för barn på låg- och mellanstadiet 
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Allas ansvar, men hur? 

 Styrdokument 

 Kommunala och regionala planer  

 Olika roller 

 Samsyn 

 Uppdrag 
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Lärare 

Studie- och 
yrkesvägledare 

Rektor 
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Col or2 
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Skapa eller skapad samsyn 

 

 ”Vidare bedömer Skolinspektionen att huvudmannen, trots 
sina utvecklingsåtgärder inom studie- och yrkesvägledning, 
behöver intensifiera arbetet med att ge alla elever tillgång till 
vägledning inför framtida studier och yrkesval. En tydlig 
yrkes- och studievägledning även för de yngre eleverna kan 
bidra till att öka elevernas motivation för studier genom att 
kopplingen mellan arbetsliv och studier synliggörs. 

  ”Huvudmannen behöver därför se till att strategin för studie- 
och yrkesvägledning implementeras så att även elever i de 
yngre åldrarna i högre utsträckning får tillgång till vägledning 
inför framtida studier och yrkesval”. 
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Skapa bild 

 Ge lärarna en bild av uppdragets inverkan på individen och samhället 
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Uppdraget 

 Lokal arbetsplan utifrån elevernas behov av studie- och yrkesvägledning 

 Kartläggning 

 Genusmedvetenhet, normkritiskt förhållningssätt 
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Metod för samverkan 

 Tid med personal 

 SYV-grupp 

 Regelbundna träffar med arbetslag 

 Elevinflytande 

 Föräldrakraft 
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Förändra bilden – vidga perspektiv 
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Lekande lätt att lära genom lek 
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Sv 
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Yrkesspaning på 10 sätt  

1. Byggarbetsplatsen 

2. Barnlitteraturen 

3. Yrkesfilmer 

4. Yrken i film 

5. Närsamhället 

6. Lokala arbetsmarknaden 

7. Följ en produkt 

8. Konstigaste yrket 

9. Yrken som inte finns 

10. Intervju 

11. ? 
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Södertälje kommun | Hovsjöskolan 19 
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Självkännedom 

Södertälje kommun | Hovsjöskolan 20 

Vad tycker jag om? 

Vad vill jag bli bra på? 

Vad behöver jag göra? 

 

 
 

 Årskurs 

Aktivitet Syfte 

Förskole-

klass 

Måla eller skapa självporträtt  Kunna presentera sig själv, är grunden för ett CV och 

jobbansökan. 

1 Vad finns det för yrken? Få kunskap om fler yrken. Och kan alla jobba med allt? 

Diskutera könsstereotyper.  

2 Leka yrke Övningar som syftar till att samtala om yrken utifrån 

klass, kön och etnicitet.  

3 Intervjua släkt/vänner om yrken Få fördjupad kunskap om ett yrke. Kännedom om olika 

branscher. 

4 Vad vill jag jobba med när jag blir 

stor? 

Tänka och drömma om framtiden. Skriva och rita om 

drömyrket. 

5 Besök av yrkesverksam Få inspiration och förståelse av att olika yrken kräver 

olika färdigheter. 

6 En dag i arbete Besöka en arbetsplats (hos föräldrar eller organiserat 

av SYV) och få kunskap och insikt om arbetsplatsen. 

7 Vart är jag på väg?  Få syn på egna talanger, färdigheter, svårigheter. 

Reflektera över eget mål. 

8 Prao och entreprenörskap Få egen upplevelse av arbetslivet samt även se 

företagande och entreprenörskap som en eventuell 

framtid. 

9 Hur får man jobb? Veta hur man söker jobb, skriver CV och personliga 

brev, lyckas på anställningsintervjun. 
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Sv 

SYV i undervisning kan bidra till 

 Bättre kunskap om arbetslivet  

 Kreativitet, entreprenörskap, innovativt beteende 

 Bryta stereotypa val 

 Öka valkompetensen 

 Stärkt studiemotivation - ökad arbetsro 

 Bättre resultat - ökad genomströmning 

 Nätverk och kontakter 

 Lättare tillträde till arbetsmarknad 

 


