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Bakgrund
Sjumilaskolan har under flera års tid arbetat aktivt för att eleverna ska få ökad kännedom
om arbetslivet och olika utbildningsvägar� Detta arbete startade då lärarna på högstadiet
upplevde en stor oro hos både elever och föräldrar när det var dags för prao� Eleverna
vågade inte ta sig utanför närområdet, vilket ledde till nya tag kring praon och undervisningen
kring framtida yrkesval och utbildningsvägar�
Tack vare våra externa aktörer har vi kunnat systematisera arbetet med dessa frågor utan
att överbelasta enskilda lärare� Vi har haft projekt med byggföretaget JM och Mentor
Sverige där eleverna på skolan fått bygga något som alla elever kan ta del av, exempelvis
parkourbanan på skolgården� I dessa projekt har eleverna även fått besöka arbetsplatser
för att se på JM:s komplexa verksamhet� I det senaste arbetet besökte även HM
Drottningen Sjumilaskolan för att ta del av arbetet�
På lågstadiet har man börjat synliggöra det redan etablerade arbetet med SYV� Där lyfts
tillexempel olika yrken fram när man arbetar vid tematiskt i närområdet� Eleverna skriver
även böcker om sig själva och framtiden� På mellanstadiet arbetar man till viss del med olika
entreprenöriella förmågor där eleverna får lösa problem och arbeta kreativt�
Elever i åk 9 har även producerat sin egen mångkulturella kokbok, Sjumilakokboken� Den är
skriven på 11 språk och har varit en succé bland språkforskare i Europa� De nyanlända eleverna på högstadiet får tidigt kunskap om det svenska utbildningssystemet och dess vägar till
ett livslångt lärande� Studiebesök görs på olika gymnasieskolor för att öka elevernas
möjligheter till att göra välgrundade val�
Sjumilaskolan har även systematiserat det fortlöpande arbetet med prao och Framtidsveckan�
Där får eleverna en inblick i olika yrken genom att studera och möta olika yrken, utbildningsvägar, framtidsmöjligheter i yrket samt vad som utmärker detta när det gäller exempelvis
löner, arbetstider, arbetsuppgifter och jämställdhet�
För allt detta arbete förärades Sjumilaskolan det prestigefyllda priset Utmärkelsen 2015 i
kategori grundskola och har därmed fått medial uppmärksamhet i olika sammanhang�
Skolan är också känd på Skolverket för sitt gedigna arbete i frågorna�
För att tydliggöra för oss själva har vi skapat denna handlingsplan i vilken vi tydligt visar hur
Sjumilaskolan arbetar med samverkan mellan skola och arbetsliv� Vi vill också sprida arbetet
vidare och ge inspiration till andra skolor och kommuner�
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Professioner som berörs i arbetet med
samverkan mellan skola och arbetsliv
•

Arbetslagens medlemmar skall gemensamt förbereda studiebesök och planera för
dessa�

•

Expertgrupp� En representant från varje arbetslag behöver ges tid och möjlighet att
fortsätta utveckla arbetet� Denna grupp skall dels göra de enkäter som ska mäta så
att målen uppnås, men även analysera dessa samt vidarekoppla detta till arbetslag
och pedagoger�

•

Rektorer/ ledning behöver stödja, ge möjligheter till, samt vara insatta i arbetet�

•

Pedagoger skall utföra studiebesöken samt planera för arbetet med SSA i den
ordinarie undervisningen�

•

Praoansvariga på mellanstadiet är klassernas mentorer�

•

Praoansvarig på högstadiet är en person som ansvarar att kommunikationen med
www�praktikplatsen�se fungerar och att alla bokningar görs i tid� Denna person
utses av arbetslaget i samråd med rektor i början på varje läsår�

•

SYV: Studie- och yrkesvägledning skall vara en naturlig del i alla ämnen i skolan och
för alla professioner som möter elever� Med andra ord måste det vara hela skolans
ansvar�

•

Externa aktörer så som arbetsliv, Mentor Sverige, GR Skola Arbetsliv behöver vara
stabila partners som möjliggör för studiebesök och upplevelser kring SSA�

Rektor/ Ledning

Expert
grupp

GR Utbildning

Pedagoger
SYV

Arbetslag

Externa aktörer
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Definitioner
SYV i vid bemärkelse

Studie- och yrkesvägledning behöver bli en naturlig del i alla ämnen i skolan och för alla
professioner som möter elever� Med andra ord måste det bli hela skolans ansvar�

SYV i snäv bemärkelse

Vägledning utifrån studie- och yrkesvägledarens roll, till exempel genom vägledningssamtal
enskilt eller i grupp� SYV kallades tidigare SYO�

SSA - Samverkan mellan skola och arbetsliv

Utifrån skollagen kapitel 2�6 ska skolan samverka med närsamhället och arbetslivet för att
bredda elevernas framtidsval�

Entreprenöriellt lärande - entreprenörskap i skolan

Entreprenörskap i skolan är ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummen lika mycket som
det är en kunskap om egenföretagande� Det handlar om att ta fram och utveckla elevers
inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar
(Skolverket)�

FBK - Förberedelseklass

Sedan 1 januari 2016, kan en elev endast delvis få sin undervisning i förberedelseklass�
Eleven ska också ha en placering i en ordinarie undervisningsgrupp�
(http://www�skolverket�se/skolutveckling/larande/nyanlandas-larande/ta-emot-nyanlandaelever-1�237657)

Nyanlända elever

Med nyanländ elev avses den som har varit bosatt utomlands och som numera är bosatt
här i landet eller ska anses bosatt här och som har påbörjat sin utbildning här efter höstterminens start det kalenderår då hon eller han fyller sju år� En elev ska inte längre anses vara
nyanländ efter fyra års skolgång här i landet� (3 kap� 12:e paragrafen i Skollagen)
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Vision, mål & syfte
Vision
Skolan ska öka elevernas självförtroende genom att ge eleverna nödvändiga kunskaper så
att de kan lita till sina egna förmågor att göra välgrundade val inför framtiden� Eleverna ska
ha bred kännedom om olika utbildningsvägar och framtida yrkesval och se sig själva som
ansvarstagande samhällsmedborgare�

Mål
• Antal procent av elever som blir behöriga till nationellt gymnasieprogram ska öka�
• Elever ska göra välgrundade val gällande sin utbildning samt framtid utifrån sina
förutsättningar, förmågor och kunskaper�
Elevernas ansvarstagande, kreativitet, nyfikenhet och samarbetsförmåga utvecklas�
• SYV i vid bemärkelse blir hela skolans ansvar och innebär att alla lärare arbetar utifrån
SYV-perspektivet i sin undervisning�

Syfte
• Eleverna ska känna delaktighet i ett demokratiskt samhälle och förstå vikten av sina egna
styrkor och förmågor, vilka kan bidraga till samhällets utveckling�
• Alla elever ska förstå vikten av att vidareutbildning ger en fördel på arbetsmarknaden�
• Eleverna ska få en inblick i mängden utbildningar samt yrkeskategorier som behövs för ett
välfungerande demokratiskt samhälle�
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Utdrag ur Lgr 11
2�6 Skolan och omvärlden

Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag för att
välja fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den obligatoriska skolan nära samverkar
med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Det förutsätter också en
samverkan med arbetslivet och närsamhället i övrigt.

Mål

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 arbets-, förenings- och kulturliv, och
har kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige och i andra länder�

Riktlinjer
Alla som arbetar i skolan ska:
•
•

verka för att utveckla kontakter med kultur- och arbetsliv, föreningsliv samt andra
verksamheter utanför skolan som kan berika den som en lärande miljö, och
bidra till att elevens studie- och yrkesval inte begränsas av kön eller av social eller
kulturell bakgrund�

Lärarens 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�

Studie- och yrkesvägledaren eller den personal som fullgör
motsvarande uppgifter ska:
•
•

informera och vägleda eleverna inför den fortsatta utbildningen och yrkesinriktningen och särskilt uppmärksamma möjligheterna för elever med funktionsnedsättning, och
vara till stöd för den övriga personalens studie- och yrkesorienterande insatser�

2�8 Rektorns ansvar

Som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i skolan har rektorn det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas mot de nationella målen. Rektorn ansvarar för att skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande till de nationella
målen och kunskapskraven. Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har, inom givna
ramar, ett särskilt ansvar för att
•
•
•

samarbetsformer utvecklas mellan förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för
att stödja varje elevs mångsidiga utveckling och lärande,
samverkan med skolor och arbetslivet utanför skolan utvecklas så att eleverna får
konkreta erfarenheter av betydelse för deras val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning�
den studie- och yrkesorienterande verksamheten organiseras så att eleverna får
vägledning inför de olika val som skolan erbjuder och inför fortsatt utbildning,
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Årskurs 1-3 Bli en del av samhället
Syfte:

Att eleverna skall förstå att de är en del av samhället och få en inblick i hur samhället är
uppbyggt och hur det fungerar. Att ha möjlighet att påverka och fatta egna beslut och
genom detta fostras in i en demokratisk anda.

Lgr 11 (kap 2�3)

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska om fatta
alla elever� Elever ska ges inflytande över utbildningen� De ska fortlöpande stimu leras att
ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informe rade i frågor
som rör dem� Informationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter deras
ålder och mognad� Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas
inom ramen för deras inflytande över utbildningen�

Årskurs 1-3 exempeluppgifter
Uppgift:
Tidsåtgång:
Syfte:

Ansvarig:

Vårt samhälle
En termin
Få kännedom om närmiljön och våra viktigaste samhällstjänster, yrken samt
samhällsfrågor� Ämnet genomsyrar mycket i den ordinarie undervisningen
och kärnan är den enskilda individens ansvar och rättigheter
Undervisande pedagog

Kursplaner Lgr11:
Samhällskunskap

• Centrala samhällsfunktioner, tillexempel
sjukvård, räddningstjänst och skola�
• Yrken och verksamheter i närområdet

Uppgift:
Syfte:
Ansvarig:

Sagor och skönlitterära texter där man poångterar yrken
Att se flera olika yrken i texter och prata om dessa�
Undervisande pedagog

Kursplaner Lgr11:
Svenska som andraspråk

• Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att
anpassa läsningen efter textens form och innehåll�
• Enkla former för textbearbetning, till exempel att i
efterhand gå igenom sin text och göra förtydliganden�

Uppgift:
Syfte:
Ansvarig:

Storyline om hur en skoltidning tillverkas
Att undersöka de olika yrkeskategorier som samarbetar för att skapa en
tidning� Lära eleverna om källkritik samt att skriva olika typer av genrer�
Undervisande pedagog
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Kursplaner Lgr11:
Svenska som andraspråk
•
•
•
•

Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
Formulera sig och kommunicera i tal och skrift
Söka information från olika källor och värdera dessa

Samhällskunskap

• söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera
deras relevans och trovärdighet
• Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och
mätningar� Hur man kan värdera och bearbeta källor och information�
• uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och
argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
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Årskurs 4-6: Utveckla entreprenöriella
förmågor
Syfte:

Eleverna ska utveckla sina entreprenöriella förmågor gällande ansvarstagande, kreativitet,
nyfikenhet samt samarbete för att stärka sitt självförtroende och förmågan att fatta
välgrundade val. Det entreprenöriella arbetet har även som mål att höja elevernas motivation
för studier samt öka deras samhällsförståelse.

Lgr 11 (kap 1)

En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang� Skolan ska stimulera
elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och
lösa problem� Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga
att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra� Skolan ska därigenom bidra till
att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap�

Årskurs 4-6 exempeluppgifter
Uppgift:
Syfte:
Ansvarig:

Studiebesök på arbetsplatser i samhället�
Att undersöka vilka olika yrkesgrupper som finns representerade inom olika
yrkeskategorier�
Undervisande pedagog

Övergripande mål Lgr11:
•
•
•

Uppgift:
Syfte:

Ansvarig:

kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och
olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia (kap 2�2)
Skolans mål är att varje elev har inblick i närsamhället och dess arbets-,
förenings och kulturliv (kap 2�6)
Alla som arbetar i skolan ska verka för att utveckla kontakter med kultur och
arbetsliv, föreningsliv samt andra verksamheter utanför skolan som kan
berika den som en lärande miljö (kap 2�6)

Skapa samt driva företag�
Eleverna arbetar med materialet “Hands on” samt “Fröretaget” från Framtidsfrön för att hitta sina styrkor samt utveckla sina förmågor genom att
driva olika nivåer av företag� (App-projektet� Skoltidning, bloggar, uppfinningar)�
Undervisande pedagoger, externa aktörer
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Övergripande mål Lgr11:
•
•

skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska
och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen
förmåga (kap 2�2)
skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda
modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och
lärande (kap 2�2)

Kursplaner Lgr11:
Svenska och Svenska som andra språk
•
•
•
•

Teknik
•
•
•
•

formulera sig och kommunicera i tal och skrift
anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
söka information från olika källor och värdera dessa�
identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till
lösningar,
använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö�

Samhällskunskap
•
•
•
•

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar
analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera
deras relevans och trovärdighet,
reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt
och beslutsprocesser�

Religion
•

Uppgift:
Syfte:
Ansvarig:

reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet�

Sagor och skönlitterära texter där man poängterar yrken�
Att se flera olika yrken i texter och prata om dessa�
Undervisande pedagog

Övergripande mål Lgr11:
•
•

har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings-och kulturliv (kap 2�6)
skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan göra väl
underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning (kap 2�2)

Kursplaner Lgr11:
Svenska som andraspråk
•
•

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
söka information från olika källor och värdera dessa�
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Uppgift:
Syfte:
Ansvarig:

Prao under 2 dagar
Att få en inblick i arbetslivets villkor
Undervisande pedagog, eleven samt vårdnadshavare� Eleverna ordnar egna
praktikplatser�

Övergripande mål Lgr11:
•
•

Skolans mål är att varje elev har inblick i närsamhället och dess arbets-,
förenings-och kulturliv (kap 2�6)
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan
göra väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning (kap
2�2)

Kursplaner Lgr11:
Svenska och Svenska som andra språk
•
•

Uppgift:
Syfte:
Ansvarig:

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
formulera sig och kommunicera i tal och skrift

Besök på Vägledningscentrum drop in, Lindholmen
Att få information om olika utbildningsvägar samt yrkeskategorie
Undervisande pedagog samt SYV

Övergripande mål Lgr11:
•
•
•
•

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan göra
väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning (kap 2�2)
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan
granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna
framtiden (kap 2�6)
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har
kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige och i andra länder
(kap 2�6)
Studie- och yrkesvägledaren, eller den personal som fullgör motsvarande
uppgifter ska informera och vägleda eleverna inför den fortsatta utbildningen
och yrkesinriktningen och särskilt uppmärksamma möjligheterna för elever
med funktionsnedsättning (kap 2�6)
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Uppgift:

Dramatisering av olika yrkesroller kopplat till olika ämnen� Förslagsvis kan eleverna spela rollen av en advokat, åklagare eller domare under en fiktiv rättegång�
Eleverna får dramatisera olika yrkesroller för att få en uppfattning kring yrkets
komplexitet�
Undervisande pedagog

Syfte:
Ansvarig:

Övergripande mål Lgr11:
•
•
•
•
•
•

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda
och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans
samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud (kap 2�2)
Läraren ska svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer
(kap 2�3)
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det
svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt (kap 2�2)
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan kommunicera
på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare
främmande språk på ett funktionellt sätt (kap 2�2)
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått
kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska
värderingar i skolan och i samhället (kap 2�2)
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda
modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och
lärande (kap 2�2)

Kursplaner Lgr11:
Samhällskunskap
•
•
•

analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera
deras relevans och trovärdighet,
reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer,
arbetssätt och beslutsprocesser�

Svenska och Svenska som andra språk
•
•
•
•

formulera sig och kommunicera i tal och skrift
anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
söka information från olika källor och värdera dessa�

Engelska
•
•
•

Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
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Uppgift:
Syfte:

Problemlösande uppgifter som ligger över alla elevers individuella nivå�
Att utveckla elevernas förmåga att samarbeta, samt träna i att tänka utanför
sin egen kunskaps “BOX” och utmana samt utveckla sina kunskaper och färdigheter genom att skapa problemuppgifter som tvingar fram samarbete
samt ett kreativt tänkande�
Ansvariga pedagoger

Ansvarig:

Övergripande mål Lgr11:
•
•
•

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa
problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt (kap 2�2)
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära,
utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna
tillit till sin egen förmåga (kap 2�2)
Läraren ska organisera och genomföra arbetet så att eleven
- utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och
utveckla hela sin förmåga
- successivt får fler och större självständiga uppgifter och ett ökat eget ansvar
(kap 2�2)

Kursplaner Lgr11:
Matematik
•
•

Teknik
•
•

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda
strategier och metoder
välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och
lösa rutinuppgifter
identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag
till lösningar,
använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Religion
•

resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar
utifrån etiska begrepp och modeller

Geografi
•

värdera lösningar på olika miljö-och utvecklingsfrågor utifrån överväganden
kring etik och hållbar utveckling�

Utvecklingszon

(Skapad av Dan Halldin som ett exempel på arbete med problemlösning)
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Årskurs 7-9: Framtidstro
Syfte

Elevernas framtidstro stärks genom en mängd aktiviteter och studier av yrken, utbildningsvägar och studiebesök. Vi vill erbjuda eleverna ett smörgåsbord av yrken och utbildningar som leder till att de gör välgrundade val inför framtiden. Inslag utöver ordinarie
undervisning med kopplingar till SYV förekommer regelbundet�

Årskurs 7 exempeluppgifter
Uppgift:
Syfte:

Ansvariga:

Förberedelse inför studiebesöket på Göteborg Energi
Att ge eleverna så mycket information som möjligt innan studiebesöket för
att utdelningen ska bli maximal� Eleverna ska leta efter information på
Göteborg Energis svenska och engelska webbplats�
Lärarna i svenska som andraspråk och engelska

Uppgift:
Syfte:
Ansvariga:

Förberedelse inför studiebesöket på Göteborg Energi
Att “nosa” på ämnet energi�
Läraren i NO

Uppgift:
Syfte:

Studiebesök på Göteborg Energi
Att besöka en stor arbetsgivare i Göteborg med många olika yrkesgrupper�
Ansvariga: Mentorerna

Uppgift:
Syfte:

Studiebesök hos närpolisen
Att besöka en arbetsplats med ett uniformsyrke som har stor påverkan på
vårt samhälle�
Mentorerna samt läraren i SO

Ansvarig:
Uppgift:
Syfte:
Ansvarig:

Speedmeeting med yrkesambasadörer i grupper om 5-7 elever i 15 minuter�
Att eleverna får en kort personlig kontakt med olika yrkesverksamma personer�
Eleverna ställer frågor och får nya tankar och inspiration om arbetslivet�
Mentor Sverige

Årskurs 7 - Koppling till kursplan
Samhällskunskap
•
•
•

Analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika
perspektiv�
Analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och
modeller�
Söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera
deras relevans och trovärdighet�

Svenska som andraspråk
•

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier� Att urskilja
texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang�
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Engelska
•

Fysik
•
•
•

Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet
och andra medier�

Energins flöde från solen genom naturen och samhället� Några sätt att lagra energi�
Olika energislags energikvalitet samt deras för-och nackdelar för miljön�
Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället�
Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara
möjligheter och begränsningar i framtiden�
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Årskurs 8 exempeluppgifter
Uppgift:
Syfte:

Ansvarig:

Uppgift:
Syfte:

Prao en vecka
Eleverna får kännedom om arbetslivet och får prova på hur det är att arbeta�
Eleverna förbereds och följer sedan upp detta i olika ämnen, tex samhällskunskap och svenska�
Praoansvarig ansvarar för förmedlingen av praoplatser genom
www�praktikplatsen�se Undervisande lärare och mentorer följer upp
eleverna under praoveckan genom kontakt med arbetsplatsen�

Ansvarig:

Redovisning av praoveckan
Att tydliggöra och visa på den mångfald av yrkesgrupper som eleverna har
besökt under veckan� Eleverna redovisar på olika sätt, genom presentationer,
planscher och på bloggen www�sjumilapraktiken�se
De undervisande lärarna i svenska som andraspråk, engelska, SO och bild�

Uppgift:
Syfte:
Ansvarig:

Studiebesök Lindholmen för att prata om de olika gymnasieskolorna
Eleverna får inblick i olika typer av gymnasieprogram och gymnasieskolor�
SYV tillsammans med lärare (företrädelsevis mentorer)

Uppgift:
Syfte:
Ansvarig:

Gymnasiedagarna
Förbereda eleverna på de val som finns inför gymnasiet�
Arbetslag, företrädesvis mentorer, SYV

Årskurs 8 - Koppling till kursplan
Engelska
Centralt innehåll
•
•
•
•

Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden�
Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och
etiska frågor�
Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner�
Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och
anpassa dem efter deras syften�

Samhällskunskap
Centralt innehåll
•

Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö
och arbetsrätt� Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle�
Några orsaker till individens val av yrke och till löneskillnader�

Svenska som andraspråk
Centralt innehåll
•
•
•

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska
uppbyggnad och språkliga drag� Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar�
Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form� Hur man ger och tar emot
respons på texter�
Redigering och disposition av texter
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Årskurs 9 exempeluppgifter
Uppgift:
Syfte:
Ansvarig:

Gymnasiedagarna
Förbereda eleverna på de val som finns inför gymnasiet�
Arbetslag, företrädelsevis mentorer, SYV

Uppgift:
Syfte:

Niornas gymnasiedag på gymnasieskolan
Eleverna får besöka en gymnasieskola som de är intresserade av att gå på�
Där får de kännedom om kurser, hur skoldagarna ser ut samt en rundvandring�
SYV med stöttning av mentorer (i vissa fall åker skolans personal med till de
olika skolorna om behov och resurser finns)�

Ansvarig:

Uppgift:
Syfte:

Uppgift:
Syfte:

SYV har enskilda samtal samt klass- och gruppinformationer med eleverna
kring framtid och gymnasieval
Förbereda för framtida gymnasieval
Ansvarig: SYV, som kommunicerar med undervisande lärare om tidpunkter
för genomförandet

Ansvarig:

Besök på Drop in vid Lindholmens gymnasieskola
Eleverna gör intressetest, enskilda övningar samt får information om
gymnasieprogram och yrken�
SYV och lärare (företrädesvis mentorer)�

Uppgift:
Syfte:
Ansvarig:

Föräldramöte om gymnasieskolan
Öka kännedomen om gymnasieprogram och praktisk information
SYV och mentorer (glöm ej tolkar!)

Uppgift:
Syfte:

Mentor Sverige anordnar Speed-meeting (utanför framtidsveckan)
Eleverna träffar fem olika yrkesrepresentanter och får en inblick i deras
arbeten samt utbildningsvägar�
Arbetslag, undervisande lärare och Mentor Sverige

Ansvarig:
Uppgift:

Syfte:

Framtidsveckan, se www�sjumilapraktiken�se
Framtidsveckan fokuserar på en mängd perspektiv, tillexempel:
• Framtidsdrömmar och egna intressen
• Utbildningsvägar
• Arbetslivsinformation, tex arbetstider, lön, lagar och rättigheter
• Yrkesroller
• Genus
• Ämnesövergripande arbetssätt utifrån kursplaner i flera ämnen
• Motverka segregation främja integration
• Värdegrundsarbete kopplat till projektet
• Studiebesök på arbetsplatser
• Besök av yrkesambassadörer
Ersätta en traditionell praovecka och istället koppla samman ämnen med
studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar�
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Ansvarig:
Uppgift:
Syfte:
Ansvarig:

Arbetslagen, undervisande lärare, SYV och GR Utbildning
Sommarjobb åk 9
Elever i åk 9 får möjlighet att sommarjobba i tre veckor för att lära sig hur
arbetslivet fungerar�
Kurator

Årskurs 9 - Koppling till kursplan
Samhällskunskap
•
•
•

Analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika
perspektiv�
Analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och
modeller�
Söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera
deras relevans och trovärdighet�

Svenska & Svenska som andraspråk
•
•
•

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier� Att urskilja
texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang�
Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska
uppbyggnad och språkliga drag� Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar�
Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form� Hur man ger och tar emot
respons på texter�

Historia
•
•

Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder,
händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer�
Använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas
och används�

Matematik
•

Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka
vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med
hjälp av matematikens uttrycksformer�
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De nyanlända eleverna 7-9
Att arbeta med nyanlända elever handlar inte enbart om att lära eleverna ett nytt språk� Det
handlar lika mycket om att lotsa in eleven i det nya samhället och få eleven att känna tillit till
sina egna förmågor� Vårt sätt att arbeta bygger på fakta och information om det svenska skolsystemet, om alla dess möjligheter och vägar till ett livslångt lärande� Utifrån elevernas egna
intressen och kulturella egenskaper utforskar vi tillsammans olika yrkeskategorier� Vi visar på
vikten av ett samhälle där alla yrkesgrupper är viktiga och poängterar det faktum att alla behövs, oavsett religion, kön, etnicitet eller ålder� Vi tar ofta upp texter och media som belyser
entrepenörskap och som visar på nytänkande i alla dess skepnader� Vi arbetar systematiskt
under året tillsammans med skolans SYV och genomför studiebesök på olika gymnasieskolor�

Vision, mål och syfte
Vision
Att alla elever i förberedelseklassen 7-9 tidigt känner till sina möjligheter till vidare utbildning
och olika utbildningsvägar� Eleven ska känna tillit till sin egen förmåga och ha vetskap om
olika yrkeskategorier och vad som kännetecknar deras uppgifter�

Mål
Målet är att alla elever efter att ha gått i vår förberedelseklass är rustade för vidare utbildning
i Sverige och har god uppfattning om sin egna förmåga�

Syfte
Syftet är att skapa en god grund för vidare studier i Sverige samt skapa förutsättningar för
sysselsättning i framtiden�
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De nyanlända eleverna 7-9 exempeluppgifter
Nyanlända elever behöver, oavsett skolform, få information om utbildningssystemet, sina
möjligheter till studier och arbetsmarknadens kompetenskrav. (SKOLFS 2013:180)
Uppgift:
Syfte:
Ansvariga:
Övrigt:
Länkar:

Det svenska skolsystemet
Att få en inblick i hur det svenska skolsystemet fungerar�
Lärarna på FBK�
Denna presentation sker i september samt i mars�
http://www�omsvenskaskolan�se/
http://goteborg�se/wps/portal/introduktionsprogram/!ut/p/z1/04_
Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zijUy9A52MvIwNLNwNLAw8gy3cfMz8LQxMAk30C7IdFQHk6Y25/

Uppgift:
Syfte:
Ansvarig:

Gymnasiedagarna för åk 8 och 9
Förbereda eleverna på de val som finns inför gymnasiet�
Lärarna i FBK och SYV

Uppgift:

Studiebesök på gymnasieskolor, ett under höstterminen
och ett under vårterminen�
Eleverna får besöka två gymnasieskolor som erbjud
språkintroduktion� Där får de kännedom om kurser,
hur koldagarna ser ut samt rundvandring�
Lärarna på FBK

Syfte:
Ansvarig:
Uppgift:
Syfte:
Ansvarig:
Uppgift:
Syfte:
Ansvarig:

SYV har enskilda samtal samt klass- och gruppinformation
med eleverna kring framtid och gymnasieval
Förbereda för framtida gymnasieval
SYV
Fackföreningar och strejker
Att lära eleverna arbetstagares rättigheter och demokratiska medel för
förändring genom att läsa och analysera en text kring detta ämne�
Lärarna i FBK�
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Nyanlända elever - Koppling till kursplan
Samhällskunskap
Centralt innehåll
I årskurs 7-9
•
•

Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö
och arbetsrätt� Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle�
Några orsaker till individens val av yrke och till löneskillnader�

Svenska som andraspråk
Centralt innehåll
I årskurs 1-3
•
•
•
•
•

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter
textens form och innehåll�
Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska
uppbyggnad och språkliga drag� Skapande av texter där ord och bild samspelar�
Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom sin text och
göra förtydliganden�
Handstil och att skriva på dator�
Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken,
ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter�
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Exempel på detaljerade lektionsplaneringar kopplat till SSA/SYV
Etiska dilemman i arbetslivet
Studera ett etiskt dilemma i arbetslivet utifrån religiös tillhörighet, mänskliga rättigheter, etiska
modeller och hur samhället har förändrats över tid.

Uppgift utifrån lärandemål
En kristen barnmorska vägrar att utföra aborter pga sin religiösa övertygelse om att livets
uppkomst sker vid befruktningen� Hon nekas nu anställning som barnmorska i Sverige�
Se artikeln�
1) Du ska argumentera kring huruvida barnmorskan ska gå emot sin religiösa övertygelse för
att kunna försörja sig� Använd dig av de etiska modellerna och mänskliga rättigheterna�
2) Har samhället (i detta fall Sverige) alltid haft samma syn på tex abort? Resonera!
3) Slutligen ska du fundera över om du tror att man i något annat yrke kan möta liknande
dilemman�

Undervisning
Läraren har kortare genomgångar i början av varje lektion� Vi börjar med att studera det
etiska dilemmat tillsammans och identifierar tillsammans vad som är problemet utifrån
olika aspekter� Vi tittar på en film om de mänskliga rättigheterna och diskuterar innebörden
av dem� Vi diskuterar också hur samhället (i detta fall Sverige) har förändrats i förhållande
till religionen men även hur religionen förändrats i förhållande till samhället�
När vi är klara med den gemensamma delen ska du göra din egen analys och problemformulering� Till din hjälp använder du artikeln men även andra källor, se www�SO-rummet�
se och läromedlen� Utgå ifrån de etiska modellerna som vi studerat� Samtidigt måste du ta
med de olika religionernas (och i detta fall i synnerhet kristendomens) syn på livets uppkomst�
Lämnas in i skriftlig form eller genom att anordna en paneldebatt�

Bedömningsunderlag
Läraren kommer att bedöma ditt arbete utifrån dina frågeställningar, var du hittar och hur
du går till väga för att ta fram relevant information samt vilka kvalitéer som framkommer i
din presentation�
Du kan redovisa muntligt eller skriftligt�

Kursplaner Lgr11:
Religionskunskap år 7-9
Förmågor
•
•
•
•
•

Analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika
tolkningar och bruk inom dessa�
Analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden
i samhället�
Reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet�
Resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar
utifrån etiska begrepp och modeller�
Söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera
källornas relevans och trovärdighet�
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Centralt innehåll

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser�
Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett
kritiskt förhållningssätt�
Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och
livsstilar�
Vardagliga moraliska dilemman� Analys och argumentation utifrån etiska
modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik�
Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika
etiska resonemang, till exempel dygdetik�
Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar�
Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag
för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi�
Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga
rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar�
Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom,
hinduism och buddhism�
Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle�

Industriella revolutionens effekter på arbetslivet
Vi ska studera den industriella revolutionen utifrån arbetsvillkoren för män, kvinnor och
barn. Vi ska även se vilka effekter den industriella revolutionen hade på 1900-talet.

Uppgift utifrån lärandemål
Du ska se vilka yrken som var centrala före den industriella revolutionen� Du ska förstå hur
olika yrken under industrialismen uppstod samt vilka följder det fick i form av förändringar i
samhällsstrukturer och på individnivå� Du ska se hur barn, kvinnor och mäns situationer var
och vilka förändringar som skedde över tid� Du ska fokusera på individers situation från olika
samhällsklasser i olika delar av världen och beskriva deras arbetssituationer� Du ska se hur
arbetsförhållanden förändrats över tid fram till idag�

Undervisning
Ni ska söka efter information på Internet men även genom olika läromedel och filmer som vi
arbetar med på lektionstid� I ditt arbete ska du använda olika hjälpmedel för att visualisera
individernas situation, detta kan tex vara genom att spela in en film eller välja ut lämpliga
foton som du använder i en presentation�

Bedömningsunderlag
Jag kommer att bedöma ditt arbete genom att ta del av ditt resonemang kring ditt val av
källor, deras tillförlitlighet, hur pass du kan problematisera och analysera den information
du får fram och hur du gör arbetet till ditt eget�
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Kursplaner Lgr11:
Historia år 7-9
Förmågor
•
•
•

Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder,
händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer�
Kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk
kunskap�
Reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang
och utifrån olika perspektiv�

Centralt innehåll
•
•
•
•

•
•
•
•

Demokratisering i Sverige� Bildandet av politiska partier, nya folkrörelser, till
exempel kvinnorörelsen, och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män�
Kontinuitet och förändring i synen på kön, jämställdhet och sexualitet�
Framväxten av det svenska välfärdssamhället�
Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika�
Industrialiseringen i Europa och Sverige� Olika historiska förklaringar till indutrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors
levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen�
Migration inom och mellan länder�
Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier�
Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka
och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar,
bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri�
Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism�
Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors
upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär
diktatur och motstånd mot detta�

Strejkrätt
Nyanlända elever år 7-9
Uppgiftens syfte är att ge vetskap om ett sätt att påverka sin arbetssituation i arbetslivet.

Uppgift utifrån lärandemål
Målet är att eleven uppfattar vikten av fackföreningars möjlighet till att strejka�
Eleven skall kunna läsa en text kring detta samt efteråt kunna samtala om detta�

Undervisning
Eleverna kommer först att få se en bild från tidningen 8-sidor� Genom att prata kring
bilden får eleverna en förförståelse kring texten� Sedan får eleven höra texten uppläst�
Nu får eleven själv läsa texten samt svara på följande frågor�
“I dag, fredag, började många av Sveriges målare att strejka� Målarna är missnöjda
med förslaget om nya löner� Målarna säger att förslaget gör att deras löner sänks� 265
målare vägrar därför arbeta� Facket målareförbundet vill tvinga företagen att gå med
på det som målarna vill�” (http://8sidor�se/inrikes/2016/04/malarna-har-borjat-strej-
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ka/)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Översätt texten till ditt modersmål!
Vilka började strejka?
Vilken dag började strejken?
Vad är arbetarna missnöjda med?
Vad jobbar de som strejkar med?
Hur många vägrar att arbeta?
Vad skall hända med deras löner?
Vad kan facket göra?
Vilket yrke skulle du vilja ha i framtiden?
Varför?
Vad behöver du göra för att du skall få ditt drömjobb?

Bedömningsunderlag
Eleven bedöms utifrån läsförmåga, uttal samt möjligheten att skapa meningar med bra
grammatik, ordförråd och stavning� Eleven skall önskvärt kunna samtala kring frågor om arbetsvillkor samt möjligheter att förändra dessa och se likheter och skillnader mellan Sverige
och hemlandet�

Kursplaner Lgr 11:
Svenska år 1-3
Förmågor
•
•

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift�
Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften�

Centralt innehåll
•
•
•
•

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter
textens form och innehåll�
Handstil och att skriva på dator�
Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter�
Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet�
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Jag ska bli president i mitt hemland
Nyanlända elever år 7-9
Som slutuppgift innan eleven lämnar Sjumilaskolans förberedelseklass görs en övning för
att se om eleven kan koppla samman flera delar av det som varit målet att lära sig under
året men fokus är utbildning och arbete.Eleverna får i uppgift att tillsammans i grupp vara
president i sitt forna hemland och utveckla och förbättra landet. För att detta skall vara
möjligt måste eleverna se till frågor så som utbildning, yrkesgrupper, miljö, traditioner,
geografiska förutsättningar, ekonomi etc.

Undervisning
Eleverna skall innan uppgiften ges ha fått information om vikten av utbildning för alla,
jämställdhet och jämlikhet, vikten av att skydda vår miljö, demokratiska processer, infrastrukturers inverkan på ett lands utveckling, ekonomi och geografiska företeelser så som
naturtillgångar etc�
Eleverna sätts i grupper om 2 eller 3 utifrån nationell tillhörighet� Detta för att de skall känna
till landets historia och förutsättningar� Eleverna får i uppgift att i ett fiktivt eller verkligt land
vara valda presidenter� Meningen är att de tillsammans skall komma fram till noga övervägda
beslut kring sitt lands framtid� De fiktiva länderna skapas då endast en elev kommer från
landet och då sätter man samman elever med samma modersmål men olika nationell bakgrund� De fiktiva länderna är drabbade av fattigdom, krig och brist på utbildning�
Eleverna skall tillsammans göra planscher där det tydligt framgår vilka val de gör för sitt
land, vad detta leder till och vilka faktorer som måste finnas för att detta skall infrias�
Eleverna skall muntligen förklara sina val och argumentera för dessa inför klassen�

Bedömningsunderlag
Eleverna bedöms utifrån sin förmåga att reflektera och samtala på svenska kring olika etiska
dilemman såsom utbildning för alla kontra ekonomi samt yrken kontra traditioner� Detta
bedöms genom att man som lärare diskuterar dessa frågor med de olika grupperna�
Det svenska språket bedöms genom planscherna som eleverna gemensamt framställer,
deras grammatiska korrekthet samt ordförrådet och dess stavning�

Kursplaner Lgr 11:
Geografi år 4-6
Förmågor
•
•

Analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar
och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen�
Utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika
delar av världen�

Centralt innehåll
•

•

Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning,
hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta�
Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors
levnadsvillkor�
Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en
hållbar utveckling�
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Teknik år 4-6
Förmågor
•

Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö�

Religionskunskap år 4-6
Förmågor
•
•

Reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet�
Resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar
utifrån etiska begrepp och modeller�

Centralt innehåll
•
•
•
•

Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet,
livsstil och grupptillhörighet�
Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet�
Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller,
jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning�
Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott�

Historia år 4-6
Centralt innehåll
•
•
•

Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor�
Den stora folkökningen samt dess orsaker och konsekvenser för olika människor och
grupper�
Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar i Sverige�
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Uppföljning & Utvärdering
Som en del av Sjumilaskolans årliga systematiska kvalitetsarbete ska även frågor kring SSA/
SYV-arbetet ingå� Detta för att kartlägga det fortlöpande arbetet men även identifiera svagheter och styrkor i arbetet för att kunna utveckla detta�Vid riktade SSA-satsningar (tex under
Framtidsveckan) ska eleverna göra enkäter, företrädesvis på Hjärntorget�
Vissa lärare använder även lärloggar som utvärderingsunderlag� Vissa delar av samverkan
med arbetslivet dokumenteras även på skolans blogg, www�sjumilapraktiken�se där både
elever och lärare utvärderar arbetet� Dessa utvärderingsverktyg vid sidan om enkäterna blir
mätbara redskap för att utvärdera elevernas ökade kunskaper kring framtida val�

Metod för att mäta mål
•
•
•

Antagningsstatistik till gymnasieprogram�
Måluppfyllelse utifrån kunskapskrav i Lgr11
Terminsenkäter som mäter elevernas entreprenöriella förmågor�
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