
Då framtidsfrågor kopplas till utbildning, underlättar det för 
elever att göra väl underbyggda val. Forskning visar även att 
samverkan mellan utbildning och arbetsliv kan bidra till att öka 
elevernas motivation till lärande. Skolverket, Region Norrbotten, 
Norrbottens Kommuner och Arbetsförmedlingen bjuder i mars in 
till Utbildningspaketet skola-arbetsliv för att stärka arbetet med 
studie- och yrkesvägledning i undervisningen inom grundskolan 
och gymnasieskolan. 

När lärare, studie- och yrkesvägledare och rektorer samarbetar blir vägledningen en 
naturlig del i elevens utbildning. Eleverna får då goda förutsättningar att planera för 
sina möjligheter i arbetslivet och stöd att hantera övergångar mellan studier och 
arbete. Studie- och yrkesvägledningen i dess vida bemärkelse är ett sätt att ta 
tillvara de kunskaper och erfarenheter som elever bär med sig. Dessutom bidrar det 
till att eleverna får kunskaper om sig själva i förhållande till arbetslivet. 

Du som lärare tar i processen fram undervisningsupplägg med temat skola-
arbetsliv. Som studie- och yrkesvägledare deltar du utifrån din yrkesroll och som 
stöd för lärarna i detta arbete. Att rektorer deltar är mycket viktigt för att förankra 
ett systematiskt och framgångsrikt arbete. Ni utgår från läroplanen och det arbete 
som redan görs inom era egna verksamheter. 

Långsiktigt syftar utbildningen till: 
• att stärka eleverna att kunna göra väl underbyggda val för fortsatta studier och arbete,
• att visa på vinsterna med att integrera studie- och yrkesvägledningen i

undervisningen och hur skolan kan arbeta systematiskt och långsiktigt med det,
• att deltagarna ökar sin kunskap om arbetsmarknaden,
• att deltagarna får kunskaper om genusmedvetenhet och bidra till att

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

• att skolan utvecklar kontakter med närsamhället.

INBJUDAN TILL GRUNDSKOLAN OCH GYMNASIESKOLAN 2018 



Utbildningens upplägg 

Skolorna deltar med skolteam bestående av lärare, studie- och yrkesvägledare och 
skolledare under två utbildningsdagar. Vid tre tillfällen däremellan får gruppen proces- 
stöd av processledare från Karlstads universitet. Dessa träffar sker antingen i form av 
fysiska träffar i regionen eller på distans. Den totala tidsomfattningen för processen 
varierar beroende på varje enskild verksamhet utgångspunkt i arbetet. 

Efter utbildningspaketet har ni: 

• inspiration och verktyg till undervisningen med utgångspunkt i det ni redan gör

• ökad kunskap om arbetsmarknaden

• ökad kännedom om jämställdhet och normmedveten pedagogik

• nätverk av kontakter inom regionen för samarbete och fortsatt utveckling.

Datum och ort 

Utbildningsdag 1: 13 mars 2018, 10.00-16.00, Sunderby folkhögskola, hotell & konferens 

Utbildningsdag 2: 21 augusti 2018, 10.00-16.00, Sunderby folkhögskola, hotell & 

konferens Anmälan till utbildningen finns på Norrbottens Kommuners hemsida. 

Utbildningen är kostnadsfri men resor till och från utbildningsorten tillkommer. 

Ur innehållet: 
Lärande exempel på samverkan skola-arbetsliv, lärarnas nyckelroll i studie- och 
yrkesvägledning i undervisningen, arbetsmarknadskunskap, ett normkritiskt 
perspektiv i utbildning och arbetslivet samt studie- och yrkesvägledning i det 
systematiska kvalitetsarbetet. 

Föreläsare från bland annat Malmö universitet, Karlstads universitet och 
Skolverket 

https://www.norrbottenskommuner.se/



