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Plan för studie- och yrkesvägledning 

för Musikskolan Lilla Akademiens grundskola och gymnasium  

läsåret 2015-2016 

Beslutad på personalens stormöte 2015-11-11 

 

Utgångspunkt  

Musikskolan Lilla Akademien är en skola som erbjuder eleverna en omfattande musikalisk utbildning i 

den musikprofilerade grundskolan, på gymnasiets spetsutbildning i musik och på den eftergymnasiala 

pre-collegeutbildningen i musik. Eleverna når höga resultat inom musiken såväl som goda 

skolresultat. Av de elever som slutar på gymnasiet och pre-college går ca 75 % vidare till högre 

utbildning inom musik. Skolans mål är att ge eleverna en unik utbildning och inspiration till ett 

livslångt musicerande, att utbilda framtidens musiker och att inspirera till ett bibehållet intresse för 

musik även hos elever som väljer en annan yrkeskarriär. Lilla Akademien har byggt en internationell 

plattform med ett stort utbyte med ett flertal musikinstitutioner runtom i världen, i syfte att ge våra 

elever insikter om att musikern har världen som arbetsfält och att det finns en mängd möjligheter till 

vidare studier och karriärutveckling både i Sverige och utomlands. På Lilla Akademien strävar vi efter 

att samarbeta för helhetssyn på elevernas kunskapsutveckling och elevernas konstnärliga och 

personliga utveckling. Studie- och yrkesvägledningen är en viktig del i detta förhållningssätt.  

Sammanfattning 

Hela skolan ansvarar för att vägleda eleverna i deras studier för att ge dem en god grund för att välja 

utbildningsvägar efter grundskolan, samt inför och efter gymnasiet och pre-college. Alla lärare 

ansvarar för att eleverna ska utveckla en god studie- och övningsteknik och en lust att lära redan från 

unga år. All personal har i uppgift att, närhelst tillfälle ges, på ett positivt sätt stödja eleverna i deras 

val av möjligheter för framtiden. Alla elever erbjuds individuella vägledningssamtal med skolans 

studie- och yrkesvägledare och med skolans konstnärliga ledare inför valet till gymnasiet och inför 

fortsatta studier efter gymnasiet. Vid övergång från grundskolan till gymnasiet har instrumental-

lärarna ett extra ansvar för att stödja eleven i valet att fortsätta studera musik på gymnasiet eller gå 

vidare till annan utbildning. Men långt innan dess behöver eleverna få bearbeta sina drömmar om 

framtiden, få uppmuntran och stöd när det gäller att pröva sina färdigheter och utveckla sina 

talanger och få kunskap om vilka möjligheter som står till buds när det gäller att välja inriktning för 

framtiden. Lärarna har ett särskilt ansvar för att eleverna får arbeta med sina framtidsplaner på ett 

systematiskt sätt, så att de stärker sitt självförtroende. Alla som arbetar i skolan bör utgöra positiva 

förebilder för eleverna när det gäller att utveckla egenskaper och kompetenser som hjälper dem 

vidare i livet.  

Målsättning 

Vägledningen på Lilla Akademien syftar till att eleven ska utveckla kunskaper om sig själv och få 

insikter om sina intressen, förmågor, möjligheter, ambitioner och eventuella begränsningar. Eleven 



2 

ska ges förutsättningar att reflektera kring sig själv och sin egen utveckling i förhållande till sina mål 

inför framtiden. Vägledningen innefattar undervisning, information och vägledningssamtal och ska ge 

eleven goda förutsättningar att hantera frågor som rör val av studier och karriärutveckling. Den ska 

ge både bred och djup kunskap och musikperspektivet ska finnas med på ett fördjupat sätt. 

Vägledningen är hela skolans ansvar och det är betydelsefullt att alla i personalen är medvetna om 

att de i sin kontakt med eleven ständigt har ett stort inflytande på elevens självbild, självuppfattning 

och framtidsidéer.  

Lilla Akademiens målsättning är att alla elever ska nå en sådan nivå i musik att det är möjligt att söka 

vidare till musikgymnasium och musikhögskola, för de elever som vill. Studie- och yrkesvägledningen 

ska därför lägga extra tyngd vid att visa på vilka möjligheter eleven har till vidare studier och framtida 

yrke inom det konstnärliga området. 

Syftet med att upprätta en SYV-plan är att skapa förutsättningar för eleverna att kunna göra 

medvetna val, att kunna ta eget ansvar och att utveckla kompetenser som gör dem väl rustade inför 

deras framtida val av studier och karriärutveckling. SYV-planen ska beskriva mål och riktlinjer för det 

arbete som görs på Lilla Akademien och skapa förutsättningar för alla elever att följa samma röda 

tråd mot målet genom årskurserna. Planen utgår från Lilla Akademiens vision och värdegrund och 

överensstämmer med intentionerna i Skolverkets allmänna råd för studie- och yrkesvägledning 

(2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

se inåt se utåt 
se 

framåt 

Att veta vad man vill 

Att ha kunskap om alternativ 

Att kunna fatta beslut 

 

Mål: På Lilla Akademien ska eleverna tränas i att se sitt eget lärande och utveckla en 

god studie- och övningsteknik.  

Syfte: att öka elevens självkännedom och stärka elevens självkänsla, vilket har en 

tydlig koppling till studie- och yrkesvägledning 

Mål: På Lilla Akademien ska eleverna få erfarenhet av att möta omvärlden. 

Syfte: Att öka elevens omvärldskunskap, i Sverige såväl som internationellt, vilket 

har en tydlig koppling till studie- och yrkesvägledning. 

Mål: På Lilla Akademien tränas eleverna att utveckla förmågan att väga samman 
personliga faktorer med valalternativen och att utveckla färdigheter för att kunna 

genomföra beslut. 

Syfte: Att eleverna ska vara väl rustade inför deras framtida val av studier och 

karriärutveckling, vilket har en tydlig koppling till studie- och yrkesvägledning. 



3 

Studie- och yrkesvägledande aktiviteter under läsåret 2015-2016 

Vi vill synliggöra och utveckla det som redan görs i varje klassrum inom ämnesområdet studie- och 
yrkesvägledning och också kunna motivera varför vi gör det vi gör. Ett vidgat perspektiv leder till 
ökad självkännedom och stärkt självkänsla hos eleverna och till ökad tolerans. De studie- och 
yrkesvägledande aktiviteterna ska kopplas till något av de ovanstående målen. Ett viktigt fokus är att 
motverka stereotypa föreställningar relaterade till kön, klass och etnicitet. Vi erbjuder individuella 
lösningar för elever i behov av särskilt stöd. Det kan vara extra samtal, möten med föräldrar, externa 
kontakter, studiebesök, studieteknik eller lösningar i samarbete med övriga i elevhälsoteamet. 

För att samla de studie- och yrkesvägledande aktiviteterna på låg- och mellanstadiet kommer vi att 
fokusera arbetet till vissa veckor. Under dessa veckor strävar alla lärare efter att lägga in SYV-
aktiviteter i den ordinarie undervisningen. En vecka är fokus ”inåt”, an annan vecka ”utåt” och 
ytterligare en annan vecka ”framåt”. Respektive arbetslag bestämmer när dessa veckor ska ligga i tid. 
Vad som förenar alla tre perspektiven är att eleverna dokumenterar sitt arbete i en portfolio. 

 

 

Lågstadiet 

SE
 IN

Å
T 

 
 Bygga en stabil musikalisk grund - ställa krav med kärlek. Klasskonserter, övriga konserter och 

dansföreställningar viktiga, att tidigt få erfarenhet av och trygghet i att framträda på 
konserter och föreställningar. 

 Gestalta olika yrken i dans och bild.   
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U
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T 

 
 Lära sig mer om yrken i närområdet, intervjua olika personer på skolan och i närmiljön om 

deras yrken. T.ex. brandstation, polis, sjukhus, bondgård, posten, busschaufför, snabbköpet, 
t-banan.  

 Studiebesök på Operan, Berwaldhallen, Konserthuset, samtal om olika yrken. Föräldrabesök.  
 Barn ger till barn, ideellt engagemang, samhällsengagemang. 
 Lokalvårdande insatser på rullande schema, ta hand om sin arbetsmiljö. 
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 Vad vill du bli när du bli stor? Ta tillvara barnens egna tankar och önskningar. Dokumentera 

elevens tankar kring sina drömmar.  
 Öva eleverna i olika valsituationer.  
 I årskurs 3 träffar eleverna studie- och yrkesvägledaren för första gången. Hon berättar vad 

hon arbetar med och hur inslag i undervisningen har koppling till kommande val och till 
skolans vägledningsarbete. Klassen får information både av studie- och yrkesvägledaren och 
av språklärare som undervisar i de språk som skolan erbjuder inför språkvalet i åk 4. Elever 
och föräldrar som behöver prata mer om språkvalet har möjlighet att boka in enskilda samtal 
med studie- och yrkesvägledaren. 
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Mellanstadiet 
SE

 IN
Å

T 

  
 Att vara väl förberedd inför konserter. Att spela på sin nivå – lagom med utmaningar och 

morötter. Vad som behövs för att man ska må bra i det man gör. Lära sig om vikten av att 
välja rätt för sig själv. Samtal om framtiden och olika valmöjligheter. Dokumentera elevens 
tankar kring framtiden och sina drömmar. Portfolio. 

 I undervisningen får eleverna på olika sätt öva sig på att ta ställning i olika frågor, ställa olika 
alternativ mot varandra, väga för- och nackdelar och kritiskt granska information. 

 

SE
 U

TÅ
T 

 
 I SO pratar man om yrkeslivet. Besvara frågor. Studiebesök på föräldrarnas olika 

arbetsplatser.  Yrkeslivsrepresentanter i sina olika uniformer. Se filmer i ämnet. Vad behövs 
för att driva vår skola? Vilka yrken finns här? Alla roller är lika viktiga för att det ska funka! 

 Barn ger till barn, ideellt engagemang, samhällsengagemang. 
 Lokalvårdande insatser på rullande schema, ta hand om sin arbetsmiljö. 
  I årskurs 5 och 6 får eleverna göra studiebesök på företag som skolan samarbetar med 

(Musikaliska, Operan, Berwaldhallen, Stadsteatern, Folkoperan, föräldrars arbetsplatser). I 
samband med detta får eleverna ämnesrelaterade frågor från skolan som de ska undersöka 
på arbetsplatserna. Tillbaka i skolan bearbetas elevernas erfarenheter i ämnesundervisningen 
och kopplas till frågor om arbetsmarknad och arbetsvillkor.  
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 Ta del av högstadieelevernas erfarenheter från sin prao - en visuell/ interaktiv utställning dit 

mellanstadiet är inbjudna och kan få ställa frågor och börja tänka kring yrkesval. Uppföljande 
arbete i klasserna, t ex uppsatsskrivning, film, teater eller bokläsning.  

 

 

 

Högstadiet 

SE
 IN

Å
T 

 
 Studie- och övningsteknik – gemensamt arbete i klassråden, elever som stöttar varandra, 

lärare och SYV diskuterar med eleverna. Att skapa en bra studiemiljö, präglad av respekt, 
trygghet och studiero. Bjuda in instrumentlärare och prata om övning. Musik för sin egen skull 
men också musik i relation till andra saker, t ex inlärning, arbetsminne och hälsa. Diskussioner 
om att kunna hantera sina drömmar - prestationsångest. Realisera drömmarna, göra dem 
verkliga och hanterbara. 

 Barn ger till barn, ideellt engagemang, samhällsengagemang. 
 Lokalvårdande insatser på rullande schema, ta hand om sin arbetsmiljö. 
 Under och efter praoperioden får eleverna skriva kring prao och dela den upplevelsen med  

de yngre eleverna på mellanstadiet.  Skriva/skapa en dagbok för att se sin egen process. 
Tillsammans i klasserna göra en visuell/ interaktiv utställning dit mellanstadiet är inbjudna och 
kan få ställa frågor och börja tänka kring yrkesval för att väcka frågor och tankar. 
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 SO, svenska och även andra ämnen gör samarbeten kring olika konstnärliga yrken, man gör 

intervjuer, tar emot besök och har diskussioner. Bredda perspektiven på vad en musiker gör i 
sitt verksamma liv. Entreprenöriellt tänkande. Representant från någon annan yrkesgrupp 
bjuds in, eleverna bestämmer tillsammans med respektive lärare vilka yrken man är nyfiken 
på. 

 Jobbskuggning för åk 7 är ett nytt initiativ som introduceras läsåret 15-16, under vecka 2 (11-
15 januari 2015). Syftet är att elever ska få möjlighet att bli bättre rustade för att göra 
medvetna, välgrundade och individuella val om sin framtid. På sikt kommer jobbskuggning att 
ersätta praktisk arbetslivsorientering (prao) i åk 9, vilket innebär att eleverna kommer att 
jobbskugga i åk 7 och göra prao i åk 8. Under jobbskuggningen följer/skuggar eleven en 
handledare på en arbetsplats under 5 dagar. Elevens uppgift är att skriva i loggboken ”Min 
Framtid” under dessa dagar. Loggboken delas ut av klassföreståndaren och ska hjälpa eleven 
att reflektera över sina upplevelser. Loggboken är även ett stöd till din redovisning så att 
klasskamrater och lärare kan ta del av elevens upplevelser. Eleven söker själv en plats för 
jobbskuggning, med stöd av studie- och yrkesvägledare och klassföreståndare. 

 Prao i årskurs 8 och 9. Under vecka 2 (11-15 januari 2016) har alla elever i åk 8 och 9 praktisk 
arbetslivsorientering (Prao). Det är en viktig del av Lilla Akademiens undervisning om 
arbetslivet. Syftet med praon är att ge eleverna inblick i arbetslivet och en chans att prova på 
olika arbetsuppgifter. Att knyta nya kontakter och att träna på ett större eget ansvar, som i sin 
tur kan leda till ett efterlängtat sommarjobb. Praon kan även leda till reflektioner och idéer 
om framtida studie- och yrkesval. Eleven söker själv en praoplats, med stöd av studie- och 
yrkesvägledare och klassföreståndare. SO-lärarna ger en uppgift inför praon och introducerar 
bl.a. diskussioner om  
- Arbetets värde (varför vi ska jobba) 
- Arbetskraft (företagare och anställda/arbetskraft och arbetsmarknad)Jordbrukssektor, 

Industri och Tjänster 
- Arbetsmarknadens organisationer (Fack etc.) 
- Löneförhandlingar och konflikter på arbetsmarknaden 
- Arbetsmarknadspolitik (hur politiken påverkar arbetsmarknaden) 
- Jämställdhet 
- Framtidens arbete 
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 Årskurs 8. I årskurs 8 börjar arbetet med att förbereda eleverna inför gymnasievalet. Eleverna 

granskar gemensamt material från ett par gymnasieskolor och besöker ev. även 
gymnasiemässan. Studie- och yrkesvägledaren informerar om de olika gymnasieprogram som 
finns och berättar vad olika utbildningar kan leda till. Alla elever deltar i gruppvägledning i 
små grupper som leds av studie- och yrkesvägledaren. De får lära sig om vikten av att välja 
rätt för sig själv. 

 Årskurs 9. I årskurs 9 intensifieras arbetet med gymnasievalet. Eleverna får återigen 
information om alla program från studie- och yrkesvägledaren och eventuellt från 
representanter som bjuds in från olika gymnasieskolor. Samtal om framtiden och olika val. 
Konserter. Studiebesök på/ besök av olika gymnasier. Individuella vägledningssamtal med 
SYV. Gymnasiemässan. Arbetsmiljöfrågor, förberedelser inför gymnasievalet. (En 
undervisningsfri vecka där man lär sig skriva CV, intervjuteknik, vara källkritisk mot 
gymnasiernas fina broschyrer, speed-dating med olika yrken.) Infomöte om olika poäng och 
kurser. 

 



6 

Gymnasiet 
SE

 IN
Å

T 

 
 Mentorsamtal, samtal med instrumentlärare om vad som behövs för att leva som musiker. 
 Kroppsmedvetenhet – ergonomi kopplat till instrumentövning. 
 Lärprocesser, studie- och övningsteknik – bjuda in instrumentlärare och prata om övning, 

andra som pratar om studieteknik.  
 Stöd till eleverna i att sätta upp en individuell plan i sina studier, SYV, mentor och 

instrumentlärare. Den individuella studieplanen följer varje elev under hela utbildningen och 
tydliggör hur varje elevs utbildning ser ut. Senast under vårterminen i Gy 2 ska den 
individuella studieplanen vara komplett med information om valbara kurser inom 
programfördjupningen, det individuella valet och eventuellt utökat program. 

 Konsertmedverkan. 

 

SE
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 Studiebesök, besök av olika människor inom musikbranschen - hur ser vardagen ut för en 

musiker? Olika yrken – information, bredda vyerna, fackliga representanter, STIM. 
 Lokalvårdande insatser på rullande schema, ta hand om sin arbetsmiljö. 
 I Gy3 inom ämnet samhällskunskap: privatekonomi-tema, det egna företaget. Att vara 

frilansmusiker – samtal med olika instrumentallärare, musiker, folk i musikbranschen.  
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 I Gy2 ges studievägledande information om musikstudier utomlands. 
 I Gy3 får eleverna stöd av lärare, mentor och SYV i processen att söka vidare till högre studier, 

i Sverige eller utomlands. 
 Besök från olika musikhögskolor och folkhögskolor. 
 Elever i Gy2 och Gy3 kan gå på SACO-mässan i december (frivilligt). 
 Diskussioner om att kunna hantera sina drömmar, realisera drömmarna, göra dem verkliga 

och hanterbara.  

 

 

 

 


