
 

Effektkedja: Studie och yrkesvägledning Östra 
området. 

Barn och elever inom Utbildningsförvaltningen i Växjö kommuns Östra område ska under sin skolgång få:  

Utbildningsförvaltningens 
riktlinjer 

Aktiviteter 
Vad behöver den personal som är närmast eleverna 

göra för att eleverna ska nå det förväntande 

lärande? 

Effekt för elevers lärande 
Hur ser det ut när eleverna utrycker sitt 

lärande?  

Utvärdering/resultat  
Vilka underlag behöver användas för att 

se kvitto på elevernas lärande? När i tid 

ska dessa underlags samlas in? Vem 

samlar in dessa underlag? Hur skall det 

sammanställas och bearbetas? Hur ska 

resultat och analys presenteras? 

Träning i självkännedom och stöd i att 

själv utforska, identifiera och formulera 

sina intressen, möjligheter och drömmar 

inför framtiden.  

 
 
 
 
 

Åk F-3 - Göra ett Cv, rita självporträtt. Berätta om 

vårdnadshavares yrken. Vårdnadshavare kommer 

och presenterar sina yrken. Fokus på yrken i 

litteratur som man läser i gruppen. Länk: Studie- och 

yrkesvägledning i undervisningen, Skolverket  

Intervjua släkt och vänner. 

Eleverna är medveten om sina 
egna förmågor, och hur man lär 
sig bäst. 
Medvetna om vad kunde/tyckte 
jag och vad kan/tycker jag nu.  
Eleverna har kunskaper om sina 
möjligheter när det gäller framtida 
studier och yrkesval. 

Utvärderas i enhetens kvalitetsarbete 

och rapporteras i Stratsys. 

 

Åk 4-6 – Jobba ämnesövergripande med yrken och 

förutsättningar det ger för familjeliv och ekonomi. 

Länk: Choice och Brainy 

https://www.skolverket.se/getFile?file=3311
https://www.skolverket.se/getFile?file=3311
https://tremedia.se/produkt/choice-och-brainy-moter-framtiden/


 

 Åk 7-9 – Skriva CV och personliga brev. Träna på 

anställningsintervju.  

Yrkesrepresentanter kommer till skolan och berättar 

om sina yrken och erfarenheter. 

Ringa till PRAO-plats och presentera sig. 

Länk: Arbetsförmedlingens intressetest 

Lärarna berättar om sina arbetslivserfarenheter 

kopplat till ämnen de undervisar i. 

Koppla färdigheter eleverna utvecklar genom 

undervisningen till nyttan de har av dessa i 

arbetslivet. 

 

Barn och elever inom Utbildningsförvaltningen i Växjö kommun ska under sin skolgång få:  

Utbildningsförvaltningens 
riktlinjer 

Aktiviteter 
Vad behöver den personal som är närmast eleverna 

göra för att eleverna ska nå det förväntande lärande? 

Effekt för elevers lärande 
Hur ser det ut när eleverna utrycker sitt 

lärande? 

Utvärdering/resultat 
Vilka underlag behöver användas för att 

se kvitto på elevernas lärande? När i tid 

ska dessa underlags samlas in? Vem 

samlar in dessa underlag? Hur skall det 

sammanställas och bearbetas? Hur ska 

resultat och analys presenteras? 

Utrymme att utvecklas i en tillåtande 

miljö där personalen aktivt arbetar 

med att motverka negativa effekter av 

klassiska könsroller. 

Åk F-3 - Jobba med elevernas medvetenhet om 

möjligheten till olika yrkesval oavsett kön. Använda 

skapande skola. Länk: Rävar som jobbar  

Länk: Kiwicards  
Besök på brandstationen (F-klass) 

Länk: Tala om arbetslivet! 

Eleverna gör val utifrån eget 
intresse och inte med hänsyn till 
förlegade normer och   könsroller. 

Utvärderas i enhetens kvalitetsarbete 

och rapporteras i Stratsys. 

https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/yrken-och-studier/intresseguide/
https://tremedia.se/produkt/ravar-som-jobbar/
https://www.careers.govt.nz/resources/tools-and-activities/kiwi-cards/
https://www.skolverket.se/publikationsserier/ovrigt-material/2016/tala-om-arbetslivet-ett-genusmedvetet-och-normkritiskt-metodmaterial-for-hela-skolan


 

Länk: Du kan bli vad du vill! 
 

Åk 4-6 - Yrkesplanscher.  

Besök Sundet (Åk 4)  

Besök Veab (Åk 5)  

Earth Week (4-6) 

Återvinningscentralen (Åk 6) 

UF-mässa, Science city, Fria ordets dag (Smp). 

Länk: Tala om arbetslivet! 

Åk 7-9 - Yrkesrepresentanter kommer till skolan och 

berättar om sina yrken och erfarenheter. 

Värdegrundsfrågor 

Inspirationsdag för tjejer i åk 7 där de besöker 

teknikföretag (NoT) 
 
 
 

Barn och elever inom Utbildningsförvaltningen i Växjö kommun ska under sin skolgång få:  

Utbildningsförvaltningens 
riktlinjer 

Aktiviteter  
Vad behöver den personal som är närmast eleverna göra för 

att eleverna ska nå det förväntande lärande? 

Effekt för elevers lärande 
Hur ser det ut när eleverna utrycker sitt lärande? 

Utvärdering 
Vilka underlag behöver användas för att se 

kvitto på elevernas lärande? När i tid ska 

dessa underlags samlas in? Vem samlar in 

dessa underlag? Hur skall det sammanställas 

och bearbetas? Hur ska resultat och analys 

presenteras? 

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/tjanster/publikationer/2015/du-kan-bli-vad-du-vill.html
https://www.skolverket.se/publikationsserier/ovrigt-material/2016/tala-om-arbetslivet-ett-genusmedvetet-och-normkritiskt-metodmaterial-for-hela-skolan


 

Ställas inför olika valsituationer, då 

välja aktivt och sedan få hjälp med att 

reflektera över konsekvenserna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åk F-3 - Bjuda in gamla elever för att prata om 

studie- och yrkesval och använda som förebilder. 
Eleven gör val som fungerar bäst 
för eleven, utifrån förmågor och 
behov. Eleven förstår vad som blir 
positiva och negativa 
konsekvenser av sina val. 

Utvärderas i enhetens kvalitetsarbete 

och rapporteras i Stratsys. 

Åk 4-6 - Besök Earth week. Få en fiktiv 

familjesituation med aktiva val (Lillestad) (åk 6). 

SYV inför språkval (Åk 5).  

Bjuda in gamla elever för att prata om studie- och 

yrkesval och använda som förebilder. 

Länk: Choice och Brainy 

 

Åk 7-9 - PRAO i åk 8 och 9. Utmana eleverna i val 

av PRAO-plats. 

Besök på gymnasieprogram. 

Samtal med SYV 

Barn och elever inom Utbildningsförvaltningen i Växjö kommun ska under sin skolgång få:  

Utbildningsförvaltningens 
riktlinjer 

Aktiviteter 
Vad behöver den personal som är närmast eleverna göra för 

att eleverna ska nå det förväntande lärande? 

Effekt för elevers lärande 
Hur ser det ut när eleverna utrycker sitt lärande? 

Utvärdering/resultat 
Vilka underlag behöver användas för att se 

kvitto på elevernas lärande? När i tid ska 

dessa underlags samlas in? Vem samlar in 

dessa underlag? Hur skall det sammanställas 

https://tremedia.se/produkt/choice-och-brainy-moter-framtiden/


 

och bearbetas? Hur ska resultat och analys 

presenteras? 
Få sådana kunskaper i att söka och 

granska information att de 

självständigt kan hitta den information 

de behöver som handlar om deras 

karriär. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åk F-3 – Undersöka yrken som finns på skolan. Eleven har god kunskap om olika 
studievägar och yrken och dess 
möjligheter. 
Att eleven är medveten om sig 
själv och hur de val man gör 
påverkar sig själv och 
omgivningen.  

Utvärderas i enhetens kvalitetsarbete 

och rapporteras i Stratsys. 

Åk 4-6 - Yrkesplanscher 

Länk: Arbetsförmedlingen 
 

Åk 7-9 – Länk: Yrkesboken.  

PRAO-reportage.  

Undersöka företag och arbetsplatser som finns i 

närområdet.  

SYV berättar om framtidsutsikterna inom olika 

yrkeskategorier. 

 

Barn och elever inom Utbildningsförvaltningen i Växjö kommun ska under sin skolgång få:  

Utbildningsförvaltningens 
riktlinjer 

Aktiviteter 
Vad behöver den personal som är närmast eleverna göra för 

att eleverna ska nå det förväntande lärande? 

Effekt för elevers lärande 
Hur ser det ut när eleverna utrycker sitt lärande? 

Utvärdering/resultat 
Vilka underlag behöver användas för att se 

kvitto på elevernas lärande? När i tid ska 

https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/yrken-och-studier/hitta-yrken/
https://www.skolverket.se/download/18.289d0776170c4f42576960/1584962781102/Yrkesboken%20%C3%A5r%208%20bas.pdf


 

dessa underlags samlas in? Vem samlar in 

dessa underlag? Hur skall det 

sammanställas och bearbetas? Hur ska 

resultat och analys presenteras? 
Få en introduktion i att kunna koppla 

skolämne till färdigheter som används 

inom arbetslivet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åk F-3: Vårt samhälle från UF Länk: UF:s läromedel 
Länk: Rymdstyrelsens utbildningsmaterial  

Länk: Mot nya höjder  

 

Eleverna visar att de har kunskaper 
om hur skolämnen/färdigheter 
kopplas till olika yrken. Eleverna 
visar att de ha kunskaper om vilka 
ämneskunskaper som krävs för 
olika vägval i framtida studier. 

Utvärderas i enhetens kvalitetsarbete 

och rapporteras i Stratsys. 

Åk 4-6: Vårt samhälle från UF Länk: UF:s läromedel 

Länk: Choice och Brainy  

Länk: Rymdstyrelsens utbildningsmaterial  
Länk: Mot nya höjder  

Åk 7-9: Länk: Rymdstyrelsens utbildningsmaterial  
Länk: Mot nya höjder  

Lärarna ger exempel på yrken som kräver kunskaper 

och färdigheter kopplat till arbetsområden inom alla 

ämnen. 

Området samhällsresurser och fördelning i ämnet 

samhällskunskap. 

PRAO samt för- och efterarbete. 

FIRST Lego League (FLL) (NoT) 

Länk: Forskarhjälpen 

 

https://ungforetagsamhet.se/laromedel-grundskolan
https://www.rymdstyrelsen.se/utbildning/utbildningsmaterial/
http://kronoberg.motnyahojder.com/
https://ungforetagsamhet.se/laromedel-grundskolan
https://tremedia.se/produkt/choice-och-brainy-moter-framtiden/
https://www.rymdstyrelsen.se/utbildning/utbildningsmaterial/
http://kronoberg.motnyahojder.com/
https://www.rymdstyrelsen.se/utbildning/utbildningsmaterial/
http://kronoberg.motnyahojder.com/
https://nobelprizemuseum.se/skola/pollenjakten-2021-ars-projekt-i-forskarhjalpen/


 

Barn och elever inom Utbildningsförvaltningen i Växjö kommun ska under sin skolgång få:  

Utbildningsförvaltningens 
riktlinjer 

Aktiviteter 
Vad behöver den personal som är närmast eleverna göra för 

att eleverna ska nå det förväntande lärande? 
 

Effekt för elevers lärande 
Hur ser det ut när eleverna utrycker sitt lärande? 

Utvärdering/resultat 
Vilka underlag behöver användas för att se 

kvitto på elevernas lärande? När i tid ska 

dessa underlags samlas in? Vem samlar in 

dessa underlag? Hur skall det 

sammanställas och bearbetas? Hur ska 

resultat och analys presenteras? 
Få kunskaper om olika yrken och 

branscher samt en introduktion till 

arbets-marknaden och olika 

utbildningsvägar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åk F-3 - Länk: Välkommen till högskolan 

Fokus på yrken i litteratur som man läser i gruppen. 

Länk: Studie- och yrkesvägledning i undervisningen, 

Skolverket  

Ica, arbeta med material från Ica och göra 

studiebesök (Åk 2) Kompis med kroppen, var kommer 

frukten från?  

Besök av folktandvården. 

Yrkespromenad i närområdet (Åk 1) 

Tema yrken med vårdnadshavare som kommer och 

presenterar sig. 

Besök på lantgård. 

 

 

Eleven visar att hen har kunskaper 
om olika yrken, branscher och 
utbildningsvägar. Kan ge exempel 
på vilka olika krav/möjligheter det 
finns i olika branscher. 

Utvärderas i enhetens kvalitetsarbete 

och rapporteras i Stratsys. 

Åk 4-6 - Yrkesplanscher 

Besök av yrkesrepresentant  

Språkval åk 5 (med information från studie- och 

yrkesvägledare) 

https://www.uhr.se/lika-mojligheter/valkommen-till-hogskolan/
https://www.skolverket.se/getFile?file=3311
https://www.skolverket.se/getFile?file=3311


 

Åk 7-9 – Besök på EPIC (Länk: https://goepic.se/). 

Besök av yrkesrepresentanter när eleverna jobbar 

med projekt. Studiebesök på exempelvis SMP, 

Utvandrarnas hus.  

Åk 8: Upplevelseverkstad Vård- och omsorgscollege 

(KTC på lasarettet) 

 

https://goepic.se/


 

Användbara länkar och tips: 

VR-filmer 

https://arbetsformedlingen.se/om-oss/var-verksamhet/utbildningsmaterial/yrkesjakten 

https://xn--vrstudiebesk-fjb.worldskills.se/ 

Om studie- och yrkesvägledning – hela skolans ansvar 

https://urplay.se/program/207151-larlabbet-syv-hela-skolans-ansvar 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=DJc9le2Pxug&feature=emb_title 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=rdcsZqEoPdQ&feature=emb_title 

Nedladdningsbart material 

https://www.careers.govt.nz/resources/tools-and-activities/kiwi-cards/ 

https://www.rymdstyrelsen.se/utbildning/utbildningsmaterial/ 

http://motnyahojder.com/ 

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/tjanster/publikationer/2015/du-kan-bli-vad-du-vill.html 

https://www.uhr.se/lika-mojligheter/valkommen-till-hogskolan/ 

https://www.svensktnaringsliv.se/material/skolmaterial/varg_672798.html 

https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/entreprenorskap-i-skolan/glasskiosken-uppdrag-driva-foretag_681664.html 

https://arbetsformedlingen.se/om-oss/var-verksamhet/utbildningsmaterial/yrkesjakten
https://vrstudiebes%C3%B6k.worldskills.se/
https://urplay.se/program/207151-larlabbet-syv-hela-skolans-ansvar
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=DJc9le2Pxug&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=rdcsZqEoPdQ&feature=emb_title
https://www.careers.govt.nz/resources/tools-and-activities/kiwi-cards/
https://www.rymdstyrelsen.se/utbildning/utbildningsmaterial/
http://motnyahojder.com/
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/tjanster/publikationer/2015/du-kan-bli-vad-du-vill.html
https://www.uhr.se/lika-mojligheter/valkommen-till-hogskolan/
https://www.svensktnaringsliv.se/material/skolmaterial/varg_672798.html
https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/entreprenorskap-i-skolan/glasskiosken-uppdrag-driva-foretag_681664.html


 

https://www.framtidsvalet.se/for-syv/inspirationskanalen/arbetsuppgifter/ (Lösenord: inspiration) 

Lektionsförslag och goda exempel 

https://www.skolverket.se/getFile?file=3311 

https://www.skolverket.se/publikationsserier/ovrigt-material/2016/tala-om-arbetslivet-ett-genusmedvetet-och-normkritiskt-

metodmaterial-for-hela-skolan 

https://www.ystad.se/skola/stod-for-pedagoger/pedagog-i-ystad/stod-och-resurser/syv---idebank/lektionsforslag/ 

https://nobelprizemuseum.se/skola/lararhandledningar/ 

https://www.skolverket.se/download/18.289d0776170c4f42576960/1584962781102/Yrkesboken%20%C3%A5r%208%20bas.pdf 

https://syvspindeln.skolverket.se/ 

Bra sidor 

https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/yrken-och-studier/hitta-yrken/ 

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/arbetsmarknad/sysselsattning-forvarvsarbete-och-

arbetstider/yrkesregistret-med-yrkesstatistik/ 

https://urplay.se/serie/171709-dromyrket 

https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/yrken-och-studier/intresseguide/ 

Finns att beställa 

https://tremedia.se/produkt/choice-och-brainy-moter-framtiden/ 

https://www.framtidsvalet.se/for-syv/inspirationskanalen/arbetsuppgifter/
https://www.skolverket.se/getFile?file=3311
https://www.skolverket.se/publikationsserier/ovrigt-material/2016/tala-om-arbetslivet-ett-genusmedvetet-och-normkritiskt-metodmaterial-for-hela-skolan
https://www.skolverket.se/publikationsserier/ovrigt-material/2016/tala-om-arbetslivet-ett-genusmedvetet-och-normkritiskt-metodmaterial-for-hela-skolan
https://www.ystad.se/skola/stod-for-pedagoger/pedagog-i-ystad/stod-och-resurser/syv---idebank/lektionsforslag/
https://nobelprizemuseum.se/skola/lararhandledningar/
https://www.skolverket.se/download/18.289d0776170c4f42576960/1584962781102/Yrkesboken%20%C3%A5r%208%20bas.pdf
https://syvspindeln.skolverket.se/
https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/yrken-och-studier/hitta-yrken/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/arbetsmarknad/sysselsattning-forvarvsarbete-och-arbetstider/yrkesregistret-med-yrkesstatistik/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/arbetsmarknad/sysselsattning-forvarvsarbete-och-arbetstider/yrkesregistret-med-yrkesstatistik/
https://urplay.se/serie/171709-dromyrket
https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/yrken-och-studier/intresseguide/
https://tremedia.se/produkt/choice-och-brainy-moter-framtiden/


 

https://tremedia.se/produkt/jobbkort/ 

https://tremedia.se/produkt/ravar-som-jobbar/ 

https://ungforetagsamhet.se/laromedel-grundskolan 

https://tremedia.se/produkt/jobbkort/
https://tremedia.se/produkt/ravar-som-jobbar/
https://ungforetagsamhet.se/laromedel-grundskolan
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