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Koppling till Lgr11, (syfte/förmåga, centralt innehåll, kunskapskrav)
Det är nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska information, fakta
och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ.
Skolans uppdrag att främja lärande förutsätter en aktiv diskussion i den enskilda skolan om
kunskapsbegrepp, om vad som är viktig kunskap i dag och i framtiden.
2.2 Kunskaper Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola
-kan göra väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning.
2.6 Skolan och omvärlden Skolans mål är att varje elev
-kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden.
-har inblick i närsamhället och dess arbetsliv.
-har kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige och i andra länder
Alla som arbetar i skolan ska verka för att utveckla kontakter med arbetsliv samt andra
verksamheter utanför skolan som kan berika den som en lärande miljö, och bidra till att
elevens studie- och yrkesval inte begränsas av könstillhörighet eller av social eller kulturell
bakgrund.
Läraren ska bidra med underlag för varje elevs val av fortsatt utbildning, och medverka till
att utveckla kontakter med mottagande skolor samt med organisationer, företag och andra
som kan bidra till att berika skolans verksamhet och förankra den i det omgivande
samhället.
Koppling till Grundsärskolans läroplan Skolan har ett ansvar för att motverka könsmönster
som begränsar elevernas lärande, val och utveckling. Skolan har i uppdrag att förmedla och
förankra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda
dem för att leva och verka i samhället.
Eleverna ska kunna orientera sig och agera i en komplex verklighet med stort
informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt. Det är också nödvändigt
att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska information, fakta och förhållanden
och att inse konsekvenserna av olika alternativ.
Skolans uppdrag att främja lärande förutsätter en aktiv diskussion i den enskilda skolan om
kunskapsbegrepp, om vad som är viktig kunskap i dag och i framtiden. Skolan ska ansvara
för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga får varje
individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt utbildning.
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundsärskola
kan göra väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning.
Koppling till Handlingsplan och Behovstrappa för studie- och yrkesvägledning
Självkännedom
Normer
Ämnen=Yrken
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Arbetsmarknad
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Aktivitet – Hur (beskrivning genomförande inklusive planering)

Se en film från en arbetsplats där man har användning av ämnet du undervisar i.
Eleverna får möjlighet att bekanta sig med arbetsplatser de inte kommit i kontakt
med annars.
Efter filmen –diskutera kring hur eleverna anser att man har användning av ämnet
och vilka färdigheter/kunskaper/egenskaper som krävs för den arbetsplatsen.

*Se bilaga för tips på digitala studiebesök (filmer)
OBS! Om det står VR så behövs glasögon att sätta mobiltelefon i.

Övrig kommentar (t.ex. tips, progression av aktiviteten)

Utvärdering, reflektion, utveckling - Är syftet uppnått? Vad lärde sig/upptäckte eleverna?
Behöver något göras annorlunda till nästa gång?
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*Några förslag på yrken. Flera av filmerna har ett genusperspektiv.
*Polis VR https://youtu.be/kAdLej5XeQE
Språk

*Psykolog VR https://youtu.be/j8Fi6Mmn5ws

(svenska, engelska,

*Hotellreceptionist VR https://youtu.be/KF11IVFY--w

moderna språk)

*Hotellreception https://youtu.be/icCr-wLnc9w
*Camino, månadsmagasin https://youtu.be/5IjdkC14LwE
*Kundservice https://youtu.be/IENCE7c4WrM
*Guide https://youtu.be/ZxgIZaSqa6k
*Rekryterare https://youtu.be/EZadrRxtXyE
*Logoped https://youtu.be/IKQbgBSqlMc
*Utlandsförare https://youtu.be/osT9Vrwi0RY
*Receptarie https://youtu.be/Yck9vIg-PN4
*Tolk https://youtu.be/nia2mrHVWEs
*Flygvärdinna https://youtu.be/t0su4YCNsf8
*Kabinpersonal https://youtu.be/K2gxxhFnIvM
*Kriminalvården VR https://youtu.be/sHr0cBHkk5s

Samhällskunskap

*Socialtjänsten VR https://www.youtube.com/watch?v=ruhosGcnV70
*Marknadsförare https://youtu.be/cyEh4AbEzgY
*Journalist https://youtu.be/DPxVwOcsg5Q
*Jurist https://youtu.be/vz4reSSwNsI
*Användbarhetsexpert https://youtu.be/T2VmAe6p2Ug
*Studie- och yrkesvägledare https://youtu.be/HSX8cBhMeOU
*Biståndsbedömare https://youtu.be/OGHB5bvP5Yw
*Polis https://youtu.be/3lhnuHneEjU

Religion

*Yrken i kyrkan https://youtu.be/4-6Ya6kMyc4
*Diakon https://youtu.be/wdX49qaTeWo
*Psykolog https://youtu.be/jXd3h7U6vt8
*Vård https://youtu.be/7jGL-s2FQKc
*Läkare https://youtu.be/_oXxSOqPEfQ
*Migrationsverket https://youtu.be/LkE4Qm8Xn0g
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*Lantmätare VR https://youtu.be/syLYor7LIOk
Geografi

*Transportledare https://youtu.be/T20HpVNfhsA
*Lastbilschaufför https://youtu.be/MgHD436LArA
*GIS-konsulent https://youtu.be/qo7-vI1nMdk
*Landskapsarkitekt https://youtu.be/JYJiftxk7lw
*Geolog https://youtu.be/PEx3poakbwU
*Styrman https://youtu.be/rzxQH3ffddc

Historia

Bild

*Bibliotekarie https://youtu.be/wK3zhMTfqdM
*Arkeolog och museiepedagog https://youtu.be/n2t6aN6gLSE
*Arkivarie https://youtu.be/rosoJRDm8KQ
*Konservator https://youtu.be/77fYQWYp4Lc
*Billackerare https://youtu.be/qqLEPw1rBig
*Videoreporter https://youtu.be/oBt4aYt0pQY
*Spelutvecklare https://youtu.be/TDhpuNmkHR8
*Florist https://youtu.be/9KvghCtBEd4
*Fotograf https://youtu.be/MzeFjXahSkw
*Grafiker https://youtu.be/dCfPbc9pwWk
*Illustratör https://youtu.be/k_Zqy-uHBOA
*Tatuerare https://youtu.be/S3K44AFWi-s
*Art Director https://youtu.be/O3fOTF42HBw
*Webbdesigner https://youtu.be/3QeDi35Xe-k
*Målare https://youtu.be/DMAZ0v3Bgvk
*Logistik VR https://youtu.be/3V0QyqjS8CU

Matematik

*Bilförsäljare https://youtu.be/XDicdbN9eCM
*Fastighetsmäklare https://youtu.be/WVvGhCnX2Ok
*Skadereglerare https://youtu.be/nYv0DgmCu5I
*Upphandlare https://youtu.be/TYYsbLtI0w4
*Kranförare https://youtu.be/yJvCJ5u4b0I
*Arkitekt https://youtu.be/TUZJhDkbUw8
*Byggingenjör https://youtu.be/LEfAqL-hBUQ
*Sjuksköterska https://youtu.be/s056W8vdstY
*Egen företagare https://youtu.be/yxs6xk-sJN4
*Egen företagare https://youtu.be/qOtWmSSi9z4
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*Murare https://youtu.be/L42k5AC-CNA
Ingenjör trafikverket VR https://youtu.be/FkGi_9l4FPo
Teknik

Accessibility Lead VR https://youtu.be/8dGUc9sJzVM
*Montör VR https://youtu.be/MqZoVZ_GwY0
*Steriltekniker VR https://youtu.be/D3AcjuO7O_A
*IT-designer VR https://youtu.be/Ua26YRYJKuY
*Ericsson https://youtu.be/nlh6AL_0VM4
*De Laval https://youtu.be/CTG1i1CQyxc
*It-konsult https://youtu.be/YHfIGGmYs9I
*Civilingenjör https://youtu.be/eioBoa7Cecs
*Bilmekaniker https://youtu.be/_ID2grTSsSM
*Programmerare https://youtu.be/O1PHZL6oTmg
*Återvinning https://studiebesok.pantamera.nu/

Kemi

*Drifttekniker VR https://youtu.be/lJcXZ8jO_hw
*Apoteket https://youtu.be/EjRsWOngHpY
*Kemiingenjör https://youtu.be/ErFmAFo_qWo
*Kriminaltekniker https://youtu.be/ry8VcvC_TzM
*Tankbilschaufför https://youtu.be/uG5KNWlFje8
*Brandman https://youtu.be/KYnszXSkUZ4
*CNC operatör VR https://youtu.be/pv9kgELatVc

Fysik

*Tågunderhåll VR https://youtu.be/n4aX3u_B4w4
*Energimyndigheten https://youtu.be/GG-1HPGbJhE
*Bilmekaniker https://youtu.be/_ID2grTSsSM
*Lokförare https://youtu.be/30p2InRKxsw
*Larm och säkerhetstekniker https://youtu.be/Z-5OVFYlZj0
*Elinstallatör https://youtu.be/6U0V7L5I8mU
*Sjukhusfysiker https://youtu.be/cMiJdPCaZIs
*Drifttekniker https://youtu.be/e0V9x2VTXCc
*Flygmekaniker https://youtu.be/DTTGNxuL8Ug
*Akutsjuksköterska VR https://youtu.be/cbk3xLf94ec

Biologi

*Biomedicinsk analytiker VR https://youtu.be/-L05R_x7EE4
*Tandsköterska VR https://youtu.be/aBCXG78AYwM
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*Djursköterska VR https://youtu.be/g9Ka8K0xj5o
*Sjuksköterska VR https://youtu.be/TrijyIdNIQ8
*SPA, terapeut https://youtu.be/kROHMZTHGkc
*Trädgårdsmästare https://youtu.be/SlAmqVF1fWo
*Skogsarbetare https://youtu.be/ALAyvNK_3mo
*Miljö- och hälsoskyddsinspektör https://youtu.be/3nPlrnsWLX4
*Operationssköterska https://youtu.be/dIjVXr0F2aU
*Hudterapeut https://youtu.be/Qndc9qStjJs
*Florist https://youtu.be/9KvghCtBEd4
*Undersköterska https://youtu.be/P7p3g7ZLE1k
*Fysioterapeut https://youtu.be/SVdSlpqiwak
Idrott

*Fysioterapeut landslag https://youtu.be/m0eTftjm9DA
*Hälsoutvecklare https://youtu.be/ON3Pfs1b0W8
*Arbetsterapeut https://youtu.be/DSu_X42gsPI
*Förskollärare https://youtu.be/97_4ZJ5h8S8
*Massageterapeut https://youtu.be/U3TorGseHWs
*Naprapat https://youtu.be/YrYXRBILdvw
*Fritidspedagog https://youtu.be/POabbrCpdz4
*Personlig tränare https://youtu.be/rQufI72NgtQ
*Kriminalvårdare https://youtu.be/ZUypqs2FlWs
*Musiker, låtskrivare, producent https://youtu.be/6BgMjVlscqo

Musik

*DJ https://youtu.be/228dFil9pW4
*Dirigent https://youtu.be/DDglAV3Zveo
*Frilandstrummis https://youtu.be/WuWjoOXa3V0
*Pedagog Kulturskolan https://youtu.be/2_a5Qp-jspk
*Musiklärare Högskola https://youtu.be/95YrPhjv_k4
*Sångcoach https://youtu.be/B2jEcYcrpMk
*Musikalartist https://youtu.be/TTde4Dz7vX8
*Förskollärare https://youtu.be/aIoJaS5Urd4
*Kantor https://youtu.be/l8VX0kAGFgQ
*Barnskötare https://youtu.be/OpvyVHcn3o4
*Musiker/artist https://youtu.be/Pcj7q4cqAiU
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*Byggledare VR https://youtu.be/7gGbY2WaZjE
Slöjd

*Guldsmed https://youtu.be/e_nM4aOk-PY
*Skomakare https://youtu.be/waJxZq-DfK8
*Sätergläntan, hantverksarbeten https://youtu.be/7ZQCO3Sp0HE
*VVS-montör https://youtu.be/xXb0srThP6M
*Verkstadsplåtslagare https://youtu.be/TwDFV6S15Gw
*Snickare https://youtu.be/VaQ7jhCjgWs
*Kostymör https://youtu.be/YSwHxN4LRDA
*Ställningsmontör https://youtu.be/qJh2rKaVCHM
*Möbeltapetserare https://youtu.be/3_44kjqpGzc
*Tandtekniker https://youtu.be/ImyErUJk1aU
*Svetsare https://youtu.be/VgAUwnTRRD4
*Hemstylist https://youtu.be/INuAN0syKns
*Möbelsnickare https://youtu.be/GHKEHu3ZIY0
*Produktdesigner https://youtu.be/Id0_xiAO_2s
*Kläddesigner (på mässa) https://youtu.be/lujbfuxLWgg
*Modedesigner https://youtu.be/NnLJLI1LGxU
*Restaurang VR https://youtu.be/dCeRGPh2khc

Hemkunskap

*Cafe, Barista https://youtu.be/sEEaFT8w8TE
*Återvinningsarbetare https://youtu.be/2bwWTc7oOQ0
*Styckare https://youtu.be/Usmosdw_U3E
*Bagare/konditor https://youtu.be/prj9oR6ExD8
*Kabinvärd https://youtu.be/4nZaB8Ai1WY
*Kock https://youtu.be/21Ow6IFr5lU
*Bageriet https://youtu.be/HyLYPnGW4bQ
*Köksbiträde https://youtu.be/IQNGH7fWdeU
*Pralintillverkare https://youtu.be/37boU70VzjE
*Dietist https://youtu.be/6C4crRif5Yk
*Dietist https://youtu.be/WEd9CwZcai4
*Banksäljare https://youtu.be/m0H4xM_VCkk
*Marknadsförare https://youtu.be/cyEh4AbEzgY

