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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. 

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".   
 
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 
 
Förskoleklassen 
Tillverkning av dockor i yrkestypiska kläder/material, utifrån vad de önskar jobba med som 
vuxen. 
Prata om några yrken i samhället.  
Uppmuntra föräldrar att besöka skolan och berätta om sitt yrke. 
 
Åk 1 
Vi jobbar med yrken i samhället, tex brandman, polis, sjuksköterska.  
Vi lär oss numret 112. 
Studiebesök eller få besök på skolan. 
Uppmuntra föräldrar att besöka skolan och berätta om sitt yrke. 
 
Åk 2 
Jobba med yrken som behövs för att samhället ska fungera, tex sophämtare, snöröjare. 
Studiebesök eller besök på skolan. 
Uppmuntra föräldrar att besöka skolan och berätta om sitt yrke. 



Åk 3 
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. 
Uppmuntra föräldrar att besöka skolan och berätta om sitt yrke. 
 
Åk 4-6 
"Vårt samhälle" (lådan) samt ”Se möjligheterna” (lådan), från ung företagsverksamhet. 
 
Vi jobbar med yrken,  eleverna intervjuar, samlar in fakta och skriver + illustrerar i bild (sv, 
so, bild) 
Uppmuntra föräldrar att besöka skolan och berätta om sitt yrke. 
 
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. 
 
 


