FÖRANKRING I LÄROPLANEN

samt mina kommentarer till hur boken bidrar till att uppnå målen

FÖRANKRING I LÄROPLANEN LGR11, REVIDERAD 2016 (S. 14,17).
Skolans mål är att varje elev kan göra väl underbyggda val av fortsatt utbildning
och yrkesinriktning.
Brainy uppmärksammar Choice på vad det är som påverkar henne i vardagen. Choice upptäcker då
att hon gör många val utan att vara medveten om det. För att kunna göra ett väl underbyggt val måste
man vara medveten om vem man själv är och vad som påverkar en. Brainy tycker det är viktigt att
börja fundera på detta tidigt i livet, därför söker Brainy upp Choice och öppnar hennes ögon för framtiden.
Skolans mål är att varje elev kan granska olika valmöjligheter och ta ställning
till frågor som rör den egna framtiden.
Brainy lär Choice att se vad hon har att välja mellan men även se det som hon har valt bort. I det bortvalda kan de framtida möjligheterna finnas; bara man blir medveten om dem.
Skolans mål är att varje elev har inblick i närsamhället och dess arbets-,
förenings- och kulturliv.
Choice får i uppdrag att leta jobb, hon öppnar då ögonen och ser jobb hon aldrig tänkt på. Hon förstår också att alla inte har möjlighet att se samma jobb, eftersom man lever på olika platser och under
olika förutsättningar.
Skolans mål är att varje elev har kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i
Sverige och i andra länder.
Brainy visar Choice på de många möjligheter till utbildning som faktiskt finns. Att veta vad som finns
men också att veta vad som krävs för att bli antagen är lika viktigt.
Alla som arbetar i skolan skall verka för att utveckla kontakter med kultur- och
arbetsliv, föreningsliv samt andra verksamheter som kan berika den lärande miljön.
Ett av bokens syften är att introducera unga till arbetslivet.
Alla som arbetar i skolan skall bidra till att elevens studie- och yrkesval inte
begränsas av kön eller av social- eller kulturell bakgrund.
Boken vänder sig till all personal i skolan som på olika sätt kan bidra till att stödja ett friare studie- och
yrkesval. Brainy berättar för Choice att hon påverkas av kön, social och kulturell bakgrund när hon
väljer utbildning och jobb. Choice blir även medveten om att hon redan valt bort mer än hälften av
alla jobb pga. sitt kön, klass och kulturell bakgrund. Detta ger Choice möjligheten att välja bland alla
utbildningar och jobb eftersom hon då förstår att hon kan göra ett mer medvetet val.
Läraren skall bidra med underlag för varje elevs fortsatta utbildning och medverka till att
utöka kontakten med mottagande skolor samt med organisationer, företag och andra som
kan berika skolans verksamhet och förankra den i det omgivande samhället.
Boken utmanar eleverna att fundera på egenskaper kopplat till olika jobb. Boken bidrar till att eleverna
får en ökad förståelse för hur skolan är kopplad till det omgivande samhället.
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