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Inledning 

 

Denna plan för Gefle Montessoriskolas studie- och yrkesvägledning är utarbetad utifrån det 

centrala innehållet i läroplanen för SO-ämnena. Den överensstämmer också med intentionerna 

i Skolverkets allmänna råd för studie- och yrkesvägledning. 

 

Mål 

(utifrån Skolverkets allmänna råd, läroplanen och skollagen) 

 

Eleven ska få möjlighet att utveckla: 

 

 självkännedom, få ökade insikter om sina egna intressen, talanger, förmågor och ev. 

begränsningar 

 få arbeta med självreflexion i förhållande till mål för framtiden 

 få olika yrken och branscher belysta 

 få möta företrädare för arbetslivet och utbildningsväsendet 

 ev. få träffa personer som gjort otraditionella val 

 få kunskaper om arbetslivet arbetsmarknaden, utbildningssystemet, utbildningsvägar 

 få konkreta erfarenheter av betydelse från arbetslivet 

 ställas inför olika uppgifter i arbetslivet 

 få vidga perspektiven 

 få pröva på ett yrkesområde under handledning 

 

Läraren ska: 

 

 ge eleverna återkoppling med utgångspunkt i deras intressen, ambitioner och 

framtidsdrömmar för att motivera och lyfta fram vad de kan behöva utveckla för att nå 

sina mål 

 ge eleverna möjlighet att utveckla en förståelse för hur kunskaper i ämnet kan ha 

betydelse i arbetslivet 

 utmana, problematisera och visa på ett alternativ till traditionella föreställningar om 

kön, kulturell och social bakgrund som kan begränsa elevernas framtida studie- och 

yrkesval 

 bidra till eleverna kommer ut på arbetsplatsbesök och därmed får egna erfarenheter av 

praktiskt arbetsliv 

 ge eleverna möjlighet att utveckla allsidiga kunskaper om studier och yrken samt 

skapa medvetenhet om vilket ansvar de själva har för sina studie- och yrkesval 

 tydliggöra inslag i undervisningen som en del studie-och yrkesvägledningen så att 

eleven kan koppla dessa till sin egen studie- och yrkesvalsprocess 

 ge eleverna möjlighet att utveckla sin förmåga att kritiskt granska information om 

studier och yrken samt skapa medvetenhet om vilket ansvar de själva har för sina 

studie- och yrkesval 

 

Studie- och yrkesvägledaren: 

 

 ge eleverna möjlighet att utveckla sin förmåga att kritiskt granska information om 

studier och yrken samt skapa medvetenhet om vilket ansvar de själva har för sina 

studie- och yrkesval 

 se till att eleverna får saklig och aktuell information om yrken och utbildningsvägar 



 

Rektor ska: 

 

 se till att det finns strategier för att alla elever utifrån sina behov ska få allsidig 

information om framtida studier och yrken 

 ha ett övergripande ansvar för att elevernas arbetslivskontakter bidrar till att deras 

studie- och yrkesval inte begränsas av kön eller av social eller kulturell bakgrund 

 organisera studie- och yrkesvägledningen så att eleverna får möjlighet att ställas inför 

olika arbetsuppgifter i arbetslivet och i praktiken 

 

 

Planering för förskoleklassen och åk 1-3 

 

Tema entreprenörskap v. 40-41. En projektgrupp ansvarar för att grovplanera för veckorna 

och ger förslag på hur skola/fritids kan arbeta. 

Fakta kring entreprenörskap från Skolverkets hemsida: 

”Skolan behöver utveckla entreprenörskap i skolan: samhället och arbetsmarknaden förändras 

i en allt snabbare takt. Globalisering och strukturomvandlingar skapar nya utmaningar och 

möjligheter. Eleverna behöver utveckla kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som gör 

att de klarar sig i samhället.”  

För skolan handlar det i grunden om att stimulera och stödja elevernas företagsamhet och i en 

förlängning att hjälpa dem som så vill att bli företagare, eller att bli företagsamma i många 

olika sammanhang. 

Enligt det här synsättet handlar alltså utbildningen i entreprenörskap lika mycket om att ta 

tillvara förmågor som självförtroende, nyfikenhet, samarbetsförmåga och vilja att ta eget 

ansvar som att ge kunskaper i projektledning, företagsekonomi, affärsplanering och 

marknadsföring.  

Entreprenörskap är en dynamisk och social process, där individer, enskilt eller i samarbete, 

identifierar möjligheter och gör något med dem för att omforma idéer till praktiska och 

målinriktade aktiviteter i sociala, kulturella och ekonomiska sammanhang". 

 

Åk F-1: Yrke i tiden och med frågeställningar som; 

              -Vad vill jag ha för yrke när jag blir stor? 

              - Hur kan jag utbilda mig till det? 

 

              Tillverkning av dockor i yrkestypiska kläder/material + tillhörande 

              elevtexter  

Åk 2-3: tema Dåtid-Nutid-Framtid, jämförelse med vilka yrken som fanns förr i tiden, nu och 

hur vi tror det kommer att se ut i framtiden. Intervjuer med en vuxen hemma eller i skolan 

kring dennes yrke. 

 

Planering för åk 4-6 

Åk 5-6 jobbar med "En säljande idé" och med "Vårt samhälle" (lådan). 

Böcker att läsa kommer att finnas i marimekko. 

 



Åk 4 Udda yrken: arbete kring nutida och udda yrken, eleverna intervjuar, samlar in fakta och 

skriver + illustrerar i bild (sv, so, bild) 

Åk 5 arbete med materialet ”Vårt samhälle” från Ung Företagsamhet 

Åk 6 materialet ”Se möjligheterna” från Ung Företagsamhet 

 

Åk 5 och 6- prao - alla elever erbjuds prao under en dag, eleverna förbereder sig med frågor 

och skriver texter om sina erfarenheter när de kommer tillbaka. 

 

Tema entreprenörskap v. 40-41.  

 

Åk F-1 kommer att få i uppdrag under temaveckorna att skapa och bygga sin drömskola. De 

ska även titta på olika yrkeskategorier både vi media och böcker. Eleverna kommer att få 

besök av räddningstjänsten vid uppstart. 

 

Entreprenörskap handlar om att vara nyfiken och kreativ samt öka sin självtillit, och utveckla 

nya idéer och göra de levande. 

 

En entreprenör är en person som: 

 Tror på sig själv 

 Hittar lösningar 

 Kan samarbeta med få och i grupp 

 Kreativt nytänkande 

 

Smaragden och Safiren er uppgift under temat blir att skapa er drömskola och titta lite 

närmare på vilka olika yrken som finns. 

 

Uppgiften går ut på: 

 Tillsammans i klassen göra en mindmap hur min/vår drömskola ser ut. 

 Tillsammans i olika grupper kommer vi att bygga och skapa vår drömskola. Det 

kommer att ske på olika stationer.  

 Vi får besök av räddningstjänsten. 

 Tittar även på olika yrkeskategorier både via media och böcker. 

 Samt skriva och tillverka en docka i yrkestypiska kläder. 

Vi kommer sedan att avsluta temat på fredagen den 16/10 med en utställning i klassrummet. 

 

Åk 2-3 ska få i uppdrag att hitta spännande uppfinnare och fördjupa sig i deras uppfinningar. 

Eleverna ska ta reda på så mycket fakta som möjligt om den uppfinning de väljer och 

tillsammans i grupper göra collage för utställning 
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Entreprenörskap handlar om att utveckla nya idéer och att få dessa idéer att bli verkliga.  

 

En entreprenör kan vara en person som: 

 hittar lösningar  

 tänker nytt och kreativt 

 tror på sig själv 

 tycker om att presentera sina idéer för andra 

Ni som går i Opalen och Kristallen ska få en uppgift att ta reda på så mycket som möjligt om 

en uppfinnare och den uppfinningen han/hon har uppfunnit.  

 

Uppgiften går ut på att: 

 

 Välj en uppfinnare från en tid (epok) fram till 1900-talet 

 Ta reda på alla fakta som du kan hitta, var kom uppfinnaren ifrån? 

 Var det en kvinna/man? 

 Hade uppfinnaren någon familj? 

 När är uppfinnaren född? 

 Lever uppfinnaren idag? 

 Vad har uppfinnaren uppfunnit? 

 Finns den uppfinningen idag? 

 Kan man förbättra uppfinningen på något sätt? 

 

När du/ni tagit reda på så mycket fakta som möjligt om uppfinnaren ska ni med hjälp av dator, 

Ipad, böcker mm göra ett collage på ett A3. När ni är klar med collaget ska ni presentera det 

genom att vi hänger upp alla uppfinnare i foajén för beskådning. 

 

Här kommer ett exempel på en uppfinning som vi använder i 

vardagen varje vecka. 

 

Visste ni att förr i tiden så använde man en Blåsbälgar innan den 

elektiska dammsugaren kom. Man försökte med olika former av 

blåsbälgar som man drev för hand- eller fotkraft. 

 

 

Svensken Eberhardt Segre, presenterade en mindre 

lätthanterligare dammsugaren för hemanvändning under tidigt 

1900-talet. 

 

 

 

I dag ser dammsugaren ut så här: 

 

 

 

Det ska bli roligt att se alla era uppfinnare och uppfinningar i 

utställningen. 
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