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Figur 1. Skolans studie- och yrkesvägledning kan genom undervisning, vägledningssamtal och 
informationsinsatser tillgodose elevernas behov av vägledning. 

Inledning 
Regionen står inför stora utmaningar. Andelen elever som går ut gymnasiet utan att ha fullföljt sin 
utbildning ökar. Många hoppar av. Företagen har svårt att hitta rätt kompetens och generellt har vi en 
låg utbildningsnivå i regionen jämfört med resten av riket. Ett viktigt verktyg för att komma åt detta är 
studie- och yrkesvägledningen. En skola1 där all personal arbetar med Studie- och yrkesvägledningen 
ger eleven2 många verktyg och goda kunskaper till att skapa sin egen framtid. 

Syfte 
En kvalitativ studie- och yrkesvägledning är en viktig framgångsfaktor i arbetet med att eleven ska 
känna att de lär för livet och att de får en känsla av sammanhang och en framtidstro. 

Kommunens utbildningsplan för studie- och yrkesvägledning syftar till att ge eleven en likvärdig men 
inte likformig studie- och yrkesvägledning. Materialet ska vara stöttande och inspirerande för 
utvecklingen av skolornas egna planer. 

Vad är studie- och yrkesvägledning 
Studie- och yrkesvägledning kan beskrivas i både vid och snäv bemärkelse. Vägledning i vid 
bemärkelse är all den verksamhet som bidrar till att ge elever kunskaper och färdigheter som underlag 
för att fatta beslut om framtida studie- och yrkesval. Det handlar till exempel om praktiska 
arbetslivserfarenheter, undervisning som rör arbetslivet, studiebesök, utbildningsinformation och 
aktiviteter för att utveckla elevens självkännedom. Studie- och yrkesvägledning i snäv bemärkelse är 
den personliga vägledning som studie- och yrkesvägledaren ger i form av vägledningssamtal, 
individuellt och i grupp. Här ges den enskilde eleven möjlighet att reflektera över sig själv i relation 
till olika framtidsvägar3. 

Studie- och yrkesvägledningen ska bidra till att elevens studie- och yrkesval inte begränsas av kön 
eller av social eller kulturell bakgrund. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 med skola menas fortsättningsvis förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. 
2 Med elev menas fortsättningsvis flicka, pojke, kvinna, man 
3 Allmänna råd och kommentarer om Arbete med studie- och yrkesvägledning 



  

Valkompetens/Valkunskap 
För att hantera alla de valmöjligheter som uppstår under studietiden och i framtiden behöver eleven 
utveckla en valkompetens. Det innebär förmågan att på ett strukturerat sätt samla, analysera, sätta 
samman och organisera sig själv och utbildnings- och yrkesinformation samt att kunna fatta och 
genomföra beslut och hantera övergångar och växlingar i livet4. 

Studie- och yrkesvägledningen ska inte enbart ses som ett stöd för den enskilda eleven, utan som ett 
kunskapsområde som behandlar frågor om arbetsliv och samhälle i en vidare mening. 

Systematiskt kvalitetsutvecklingsarbete 
Innan ett utvecklingsarbete påbörjas behöver vi kunskap om vilka behov, utmaningar eller 
problemområden vi har. Den kunskapen måste bygga på hur våra resultat ser ut i förhållande till de 
nationella målen och kraven som anges i skollag och läroplan. Resultaten ska också kopplas till 
förutsättningar, arbetsprocesser och hur undervisningen är organiserad. Allt effektivt utvecklingsarbete 
startar i en samlad beskrivning av nuläget. 

 
För att utveckla processer behöver man arbeta med systematiskt kvalitetsarbete. Att ställa frågor som: 

Var är vi? 
Vart ska vi? 
Hur gör vi ?  spegla processen i det systematiska kvalitetsarbetet5 
Hur blev det? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Var är vi? 
Vad gör vi redan nu som är studie- och yrkesvägledning men som vi tidigare inte gett den 
benämningen?  

• All personal på enheten går igenom sin undervisning för att lokalisera både beröringspunkter 
och tydliga inriktningar. 

 

                                                      
4 Allmänna råd med kommentarer Arbete med studie- och yrkesvägledning 
5 Kvalitetsarbete i praktiken 
 



  

Vilka behov finns på enheten för att göra en väl fungerande studie- och yrkesvägledning? 

Ställ frågor 

• Vad vill eleverna göra?  
• Vad vill personalen göra? 

 
Arbeta med aktivitetsplanen 

• Vad vill vi ha kvar? 
• Vad av det vill vi utveckla? 
• Vilka nya aktiviteter vill vi göra? 

 
Hur ser organisationen ut på enheten 

• Finns det en utvecklingsgrupp för studie- och yrkesvägledningen? 
• Är studie- och yrkesvägledaren med i ledningsgruppen? 
• Är studie- och yrkesvägledaren med i elevhälsoteamet (EHT)? 

 

Mål och vision 

Vision 
Alla skolor i kommunen erbjuder en kvalitativ utbildning som ger eleven underlag för framtida studie- 
och yrkesval så de känner sig delaktiga i sin egen framtid 

Mål 
Huvudmannen bör; 

• arbeta för kring att organisation och finansiering finns för en länsövergripande stödfunktion 
• systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla studie- och yrkesvägledningen 
• säkerställa att elevernas behov av studie- och yrkesvägledning tillgodoses. 

 
Rektor bör; 

• ansvara för att en aktivitetsplan för studie- och yrkesvägledningen görs och används 
• inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet, beskriva, utvärdera och analysera målen av 

arbetet kring studie- och yrkesvägledingen och utveckla dessa 
• diskutera utvärdering och analys av målen med hela skolans personalgrupp 
• konsultera länsfunktionen för studie- och yrkesvägledning vid behov. 

 
Studie- och yrkesvägledaren bör; 

• samordna studie- och yrkesvägledningsinsatserna utifrån skolans plan för verksamheten 
• vara ett stöd för skolans personal i arbetet med studie- och yrkesvägledningen 
• vara delaktig i kartläggning, planering och uppföljning av studie- och yrkesvägledningen. 

 
Läraren bör; 

• genomföra studie- och yrkesvägledande aktiviteter på ämnes/klassnivå. 
 
 
 
 



  

Skolans egna visioner och mål 
I skolans arbete med att utveckla studie- och yrkesvägledningen är vision och mål för arbetet viktigt. 
Nedan följer exempel att plocka från 

EU:s åtta nyckelkompetenser 
EU:s åtta nyckelkompetenser anger de kompetenser medborgare behöver för personlig utveckling, 
aktivt medborgarskap, social integration och sysselsättning. Nyckelkompetenserna är nödvändiga i ett 
kunskapssamhälle och är tänkta att fungera som ett referensverktyg för EU-länderna och deras 
respektive utbildningspolitik6.  

Vi vill att eleverna får: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Utifrån ett utvecklande arbete med studie- och  
yrkesvägledningen vill vi att eleverna även ska få: 
 
 
 

                                                      
6 Identifiering av generella kompetenser med hjälp av EU:s nyckelkompetenser s4 
 

 

Kommunikation 
på främmande 

språk 

Lust att lära  
sig lära 

Initiativ-
förmåga och 
företagaranda 

Matematiskt 
kunnande och 
grundläggande 
vetenskaplig 
och teknisk 
kompetens 

Digital 
kompetens 

Social och 
medborgerlig 

kompetens 

Kulturell 
medvetenhet 
och kulturella 
uttrycksformer 

Kommunikation 
på modersmålet 

Självkännedom 
och självkänsla 

Visioner och 
framtidstro 

Ansvarskänsla 
och empati 

Problemlösande 
tankesätt 

Kritiskt 
tänkande 

Medvetenhet 
om sina 
kompentenser 
och förmågor 



  

Förslag på aktiviteter 
Skolinspektionens kvalitetsgranskning av studie- och yrkesvägledning i grundskolan visar på stora 
brister och menar att vägledning i vid bemärkelse måste börja redan på lågstadiet för att ge resultat7. 

Om varje elev, i varje årskurs, får tillgång till god studie- och yrkesvägledning, såsom att arbeta med 
olika yrken i undervisningen, kommer eleven få med sig många bilder av olika yrken. Eleven kan då 
lättare ta ställning till vilka yrken eller yrkesområden hon/han finner intressanta och därmed göra ett 
väl grundat val. 

Nedan kommer förslag på aktiviteter att göra med klassen 

• Aktiviteterna nedan gäller även särskolans år. 
• I varje årskurs ska en kort yrkesfilm visas en gång i veckan på mentorstiden. 
• Veckorna innan varje praoperiod ska inledas med förarbete. Under praon ska eleven arbeta 

med förutbestämda frågor/loggbok m.m. Efter praon ska veckan redovisas vid ett tillfälle för 
fler ämneslärare. 

• Alla redovisningar ska förberedas med retorikgrunder så eleven känner sig trygg i 
framförandet. 

ÅR Studie- och yrkesvägledande  
aktiviteter:  

Ansvarig 

ÅR F-3  
- Självporträtt, Vem är jag 
- Vad vill jag bli när jag blir stor? 
- Intervjua en person om dennes arbete 
- Vilka yrken finns i skolan? 
- Vilka yrken finns i närområdet? 
- Yrkesrepresentant som berättar om sitt jobb 
- Föräldrar berättar om sitt yrke 
- Studiebesök på arbetsplats 
- Temaarbete kopplat till yrken/arbetsliv 
- Tema Bondgård, vilka yrken är kopplade till lantbruk 
- Miniprao hos anhörig 
- Fadderföretag till klassen 

 

Lärare 

ÅR 4-6  
- Beskriva sitt drömyrke 
- Identifiera och beskriva egna styrkor och svagheter 
- Skriva en insändare om yrken man inte är intresserad 

av 
- Jämföra yrken nu och då 
- Yrken ur ett genusperspektiv 
- Intervjua ngn om dennes arbete 
- Yrkesverksamma som berättar om sitt arbete 
- Studiebesök på arbetsplatser 
- Miniprao hos anhörig 
- Samhället, lektion från UF 
- Ämnesövergripande projekt med framtidsperspektiv 
- Fadderföretag till klassen 

 

Lärare 

                                                      
7 Skolinspektionen 2013 



  

 

ÅR 7-9  
- Beskriva sina framtidsdrömmar 
- Självkänsla och självförtroende, vad är det? 
- Entreprenöriella förmågor, varför är det viktigt? 
- Varumärke, mitt/produkter, hur påverkas vi? Vad visar 

vi av vårt eget varumärke 
- Skriva jobbansökan och CV som HR person tittar på 

och kommer sedan och pratar i ämnet, ev 
anställningsintervju 

- Berätta om yrken på olika språk 
- Yrken ur ett genusperspektiv 
- Sätta upp bilder i ämnessalar med yrken som kan 

kopplas till ämnet 
- Vilka yrken finns i offentlig sektor 
- Yrkesgrupper från offentlig sektor berättar 
- Yrkespresentationer 
- Internprao 
- Prao, med för, under och efterarbete 
- Jobbskuggning 
- Studiebesök 
- Företagare, hur är det att ha eget företag/vara 

anställd 
- Tema, Gymnasieprogram, göra en presentation av 

programmen för föräldrar 
- Tema ”Hinder i arbetslivet” (kön, social, kulturell 

bakgrund 
- Tema, se ett yrke utifrån jämställdhet, miljö, historia, 

etc. 
- Tema, drömyrke/branscher, 

  

Lärare 

Gymnasiet 
ÅR 1-3 

 
- Skriva jobbansökan och CV som HR person tittar på 

och kommer sedan och pratar i ämnet, ev 
anställningsintervju 

- Beskriva en yrkesgrupp ur köns- eller 
traditionsperspektiv och hur villkoren har förändrats 

- LO om arbetsvillkor  
- Karriärdag med valbara seminarier och infotorg, med 

fokus försörjning och samhällsansvar. 
- Besöka SACO-mässan, för, under och efterarbete 
- Besöka MDHs högskoledag, för, under och efterarbete 
- Studiebesök 
- Studieresor 
- Yrkesföreläsare 
- UF-företag 

 

Lärare 

 

 

 

 

 



  

Förslag på redovisning 
Redovisningen blir en viktig del i arbetet då eleven får visa upp sitt arbete och sina kunskaper. Många 
gånger glömmer vi bort att det för eleven är en annorlunda och många gånger svår situation. Med 
träning i retorik kan man stärka elevens självförtroende och bana väg för elevens framtida 
redovisningar och skolgång. 

Muntliga och skriftliga redovisningar 
 

Utställning 

Olika ämneslärare är med och bedömer olika 
saker 

Bibliotek 

Bjud in företag att lyssna Föräldrars arbeten 
Bjud in lokala föreningar/organisationer Affärer/Företag 
Bjud in äldre elever som gått på skolan Centra 
Redovisning för anställda på företag Skolan 
Redovisning på föräldramöten Offentliga lokaler 
Sammanställ allt i en broschyr  
Film  
Blogg  
Webbplats  
Teaterföreställning, cabaré, musikal  
  

Förslag på utvärdering 
Muntligt med eleverna 
Quiz, Ex www.kahoot.se 
Enkätfrågor 
Postit lappar, x Bra x Nja x Dåligt 
Tummen upp, ner, åt sidan 
 

Förslag på webbplatser 
www.framtidsfron.se 
www.snilleblixtarna.se 
www.problemlosarna.se  
teknikspanarna.se/ 
www.ungforetagsamhet.se/utbildning/vart-samhalle/om-vart-samhalle  
www.jamstallt.se 
finnupp.nu  
www.yrmis.se  
www.sica.se 

 

 

 

http://www.snilleblixtarna.se/
http://www.sica.se/


  

I självvärderingsverktyget BRUK finns indikatorer med kriterier kopplade till de övergripande målen i 
läroplanen att skatta. BRUK kan också användas som underlag för diskussion om och värdering av 
kvaliteten i verksamheten8.  

 

Utvärdering huvudman och utvärdering skolchef/gymnasiechef 

 
Kriteriet stämmer 
inte alls            till viss del          till stor del          helt 

Huvudmannen ser till att varje enhet, i 
grundskolan, har tillgång till personal med 
sådan kompetens att elevernas behov av 
vägledning inför val av framtida utbildnings- och 
yrkesverksamhet kan tillgodoses. 
 

  ☐            ☐            ☐            ☐ 
 

Huvudmannen har en fungerande organisation, 
på gymnasiet för studie- och yrkesvägledningen, 
så att eleverna får information om och 
vägledning inför de olika val som skolan 
erbjuder och inför val av framtida utbildning 
och yrke. 
 

  ☐            ☐            ☐            ☐ 

Huvudmannen ser till att varje elev på alla 
enheter i alla skolformer får studie- och 
yrkesvägledning utifrån sina enskilda behov. 
 

   ☐            ☐            ☐            ☐ 

Huvudmannen har en studie- och 
yrkesvägledarfunktion på varje enhet i alla 
skolformer som stödjer den övriga personalens 
studie- och yrkesorienterande insatser. 
 

   ☐            ☐            ☐            ☐ 

Huvudmannen har tillgång till det antal/procent 
studie- och yrkesvägledare behovet kräver. 
 

   ☐            ☐            ☐            ☐ 

Huvudmannen ser till att planera, följa upp och 
utveckla Studie- och yrkesvägledningen 
systematiskt och kontinuerligt. 
 

   ☐            ☐            ☐            ☐ 

Huvudmannens kvalitetsarbete är inriktat på att 
Studie- och yrkesvägledningen ska uppfylla de 
nationella målen för utbildningen. 
 

   ☐            ☐            ☐            ☐ 

Huvudmannen gör analys och planerar 
utvecklingsinsatser i förhållande till vad 
vetenskap och beprövad erfarenhet lyfter fram 
som betydelsefullt för måluppfyllelsen. 
 

  ☐            ☐            ☐            ☐ 

Utifrån analysen av nulägesbeskrivningen 
identifierar huvudmannen utvecklingsområden. 
 

   ☐            ☐            ☐            ☐ 

                                                      
8 www.skolverket.se/bruk 

http://www.skolverket.se/bruk


  

 

Utvärdering rektor, ledningsgrupp 

 
Kriteriet stämmer 
inte alls       till viss del    till stor del          helt 

I vår skola får eleverna möjlighet att utveckla 
sin förmåga att granska olika valmöjligheter och 
ta ställning till frågor som rör den egna 
framtiden.  
 

  ☐            ☐            ☐            ☐ 
 

Vår skola ger eleverna tillgång till personal med 
sådan kompetens att deras behov av vägledning 
inför val av framtida utbildnings- och 
yrkesverksamhet kan tillgodoses. 
 

  ☐            ☐            ☐            ☐ 

I vår skola får eleverna inblick i närsamhället 
och dess arbets-, förenings- och kulturliv och 
kännedom om möjligheter till fortsatt 
utbildning i Sverige och i andra länder. 
 

   ☐            ☐            ☐            ☐ 

Vi utvecklar kontakter med kultur-, arbets- och 
föreningsliv samt andra verksamheter utanför 
skolan som kan berika skolan som en lärande 
miljö. 
 

   ☐            ☐            ☐            ☐ 

Vi ger eleverna möjlighet att utveckla förståelse 
för hur kunskaper i ämnet kan ha betydelse i 
arbetslivet, och på så sätt bli ett underlag för 
deras val av studier och yrke. 
 

   ☐            ☐            ☐            ☐ 

Vi bidrar till att elevens val av studier och yrke 
inte begränsas av kön, social eller kulturell 
bakgrund, genom att utmana, problematisera 
och visa på alternativ till traditionella 
föreställningar som annars kan begränsa deras 
framtida studie- och yrkesval. 
 

   ☐            ☐            ☐            ☐ 

 
Att analysera olika underlag innebär att tillsammans jämföra, tolka och problematisera vad som kan 
orsaka resultaten och måluppfyllelsen. 



  

Utvärdering enskild lärare 
 

 
Kriteriet stämmer 
inte alls       till viss del    till stor del          helt 

Jag arbetar utifrån aktivitetsplanen för studie- 
och yrkesvägledning och gör minst en aktivitet 
per termin. 
 

  ☐            ☐            ☐            ☐ 
 

Jag är aktiv i samarbetet med arbetslivet. 
 

  ☐            ☐            ☐            ☐ 

Jag lägger in kunskap om yrken och framtid i 
min dagliga undervisning. 
 

   ☐            ☐            ☐            ☐ 

När jag går igenom ett område i mitt ämne 
lägger jag till en fråga om yrken. 
 

   ☐            ☐            ☐            ☐ 

När jag går igenom ett område i mitt ämne får 
eleverna reflektera över vilka yrken som kräver 
just denna kunskap. 
 

   ☐            ☐            ☐            ☐ 

Jag pratar ofta om varför mitt ämne är viktigt 
och vilken nytta de kommer ha av ämnet i 
framtiden. 
 

   ☐            ☐            ☐            ☐ 

Det är viktigt för mig att eleverna förstår varför 
de går i skolan. 
 

   ☐            ☐            ☐            ☐ 

Jag utmanar, problematiserar och visar på 
alternativ till traditionella föreställningar som 
annars kan begränsa deras framtida studie- och 
yrkesval. 
 

  ☐            ☐            ☐            ☐ 

Jag samarbetar väl med studie- och 
yrkesvägledaren. 
 

   ☐            ☐            ☐            ☐ 

 
 
 
 
 
 
 



  

Utvärdering studie- och yrkesvägledare 

 
Kriteriet stämmer 
inte alls       till viss del    till stor del          helt 

Jag är processledaren i arbetet med studie- och 
yrkesvägledning på vår skola. 
 

  ☐            ☐            ☐            ☐ 
 

Jag får tid i de olika personalgrupperna 
(arbetslag, gemensamma konferenser) att 
uppmuntra och driva studie- och 
yrkesvägledningen på min skola. 
 

  ☐            ☐            ☐            ☐ 

Jag uppdaterar aktivitetsplanen utifrån de 
arbeten personalen gör. 
 

   ☐            ☐            ☐            ☐ 

Jag är aktiv i samarbetet med arbetslivet. 
 

   ☐            ☐            ☐            ☐ 

Jag finns tillgänglig som stöd i de arbeten 
lärarna gör. 
 

   ☐            ☐            ☐            ☐ 

Jag får tillgång till, och arbetar flera gånger per 
termin i varje klass. 
 

   ☐            ☐            ☐            ☐ 

Det är viktigt för mig att eleverna förstår varför 
de går i skolan. 
 

   ☐            ☐            ☐            ☐ 

Jag utmanar, problematiserar och visar på 
alternativ till traditionella föreställningar som 
annars kan begränsa deras framtida studie- och 
yrkesval. 
 

  ☐            ☐            ☐            ☐ 

Jag samarbetar väl med annan personal på 
skolan. 
 

   ☐            ☐            ☐            ☐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Diskutera utifrån resultatet av skattningen som visas i matrisen ovan. 

1. Upplever vi att något är förvånande eller känner vi igen det? 

2. Vilka tänkbara orsaker kan det finnas till att det ser ut som det gör? 

Diskutera hur exempelvis våra arbetsformer, förväntningar, värderingar, vår kompetens och vårt 
förhållningssätt samt organisation och resurser påverkar elevernas lärande och utveckling? 

3. Har vi tillräcklig kunskap och information om hur vi arbetar och vilka resultat det leder till inom 
området eller behöver vi ta reda på mer? Hur har vi tagit tillvara elevernas/föräldrarnas perspektiv? 

Utifrån resultatet i matrisen är vår bedömning av arbetet: 

Vad behöver åtgärdas omgående - varför, hur 

Vad behöver utvecklas på sikt – varför, hur 

Vad fungerar bra och hur ska det säkras - varför, hur 

Hur kan vi använda dessa slutsatser i vårt övriga kvalitetsarbete?9 

 
 
Underlag till Verksamhetsberättelse 
 
Ett sätt att löpande utveckla verksamheten kan vara att årligen använda sig av denna som sedan 
används som underlag till skolans verksamhetsberättelse. 
 

Årskurs Detta har vi gjort 
(beskrivning) 

Detta hade vi kunnat göra 
annorlunda 

Nästa gång kommer vi att 

 
 

 
 
 

  

 

                                                      
9 www.skolverket.se/bruk 

http://www.skolverket.se/bruk


  

BILAGOR 

Styrdokument och riktlinjer 
Skollagen 2010:800 
Lgr11 
Lgy11 
Lvux12 
Allmänna Råd om arbetet med studie- och yrkesvägledning 
Resolutions on Lifelong Guidance (2004;2008). 
The European Lifelong Guidance Policy Network 
(ELGPN, samarbetsorgan som syftar till att stödja EUs medlemsländer att samarbeta kring livslång 
vägledning både i utbildnings och arbetssektorn) 
Kommunens utbildningsplan 
Vägledarföreningens etiska riktlinjer 
 
Skollagen (2010:800) grundskola  

• Elever i alla skolformer utom förskolan och förskoleklassen ska ha tillgång till personal med 
sådan kompetens att deras behov av vägledning inför val av framtida utbildnings- och 
yrkesverksamhet kan tillgodoses.  

• Utbildningen i grundskolan utformas så att den förbereder eleverna för aktiva livsval och 
ligger till grund för fortsatt utbildning.  

• Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt 
planera, följa upp och utveckla utbildningen.  

• Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under medverkan av lärare, förskollärare, övrig 
personal och elever. Barn i förskolan, deras vårdnadshavare och elevernas vårdnadshavare ska 
ges möjlighet att delta i arbetet. 

 
Utdrag urLGR 11  
Rektorn har ett särskilt ansvar för:  

• att den studie- och yrkesorienterande verksamheten organiseras så att eleverna får vägledning 
inför de olika val som skolan erbjuder och inför fortsatt utbildning 

• att samverkan med skolor och arbetslivet utanför skolan utvecklas så att eleverna får konkreta 
erfarenheter av betydelse för deras val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning och att den 
studie och yrkesorienterande verksamheten organiseras så att eleverna får vägledning inför de 
olika val som skolan erbjuder och inför fortsatt utbildning 

• att den studie och yrkesorienterande verksamheten organiseras så att eleverna får vägledning 
inför de olika val som skolan erbjuder och inför fortsatt utbildning.  

 
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 

• ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan göra välunderbyggda val av 
fortsatt utbildning och yrkesinriktning 

• bidrar till att elevernas studie- och yrkesval inte begränsas av kön eller av social eller kulturell 
bakgrund.  

 
Läraren ska:  

• 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 

• bidra med underlag för varje elevs val av fortsatt utbildning.  
 



  

Studie- och yrkesvägledaren eller den personal som fullgör motsvarande uppgifter ska:  
• informera och vägleda eleverna inför den fortsatta utbildningen och yrkesinriktningen och 

uppmärksammas möjligheterna för elever med funktionsnedsättning 
• vara till stöd för den övriga personalens studie- och yrkesvägledande insatser 

 
Skollagen gymnasium 

• Även den som avser att påbörja en utbildning ska ha tillgång till vägledning.  
• Utbildningen i grundskolan utformas så att den förbereder eleverna för aktiva livsval och 

ligger till grund för fortsatt utbildning.  
• Rektorn och förskolechefen beslutar om sin enhets inre organisation och fattar i övrigt de 

beslut och har det ansvar som framgår av särskilda föreskrifter i denna lag eller andra 
författningar.  

• Huvudmannen ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i denna 
lag, föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och de bestämmelser för utbildningen 
som kan finnas i andra författningar.  

• Sådan planering, uppföljning och utveckling av utbildningen som anges i 3 § ska genomföras 
även på förskole-och skolenhetsnivå. 

 
Personalen ska, efter en av rektorn gjord arbetsfördelning: 

• bidra med underlag för elevernas val av utbildning och yrke 
• informera och vägleda eleverna inför deras val av kurser, fortsatt utbildning och 

yrkesverksamhet och motverka sådana begränsningar i valet som grundar sig på 
föreställningar om kön och på social eller kulturell bakgrund 

• i informationen och vägledningen utnyttja de kunskaper som finns hos eleverna, hos skolans 
personal och i samhället utanför skolan, i undervisningen utnyttja kunskaper och erfarenheter 
från arbets- och samhällsliv som eleverna har eller skaffar sig under utbildningens gång 

• i utbildningen utnyttja kontakter med det omgivande samhället och dess arbets-, förenings- 
och kulturliv 

• bidra till att presumtiva elever får information om skolans utbildningar.  
 
Utdrag ur LGY 11  
Rektor har ett särskilt ansvar för:  

• att samverkan med universiteten och högskolorna samt arbetslivet utanför skolan utvecklas så 
att eleverna får en kvalitativt god utbildning samt en förberedelse för yrkesverksamhet och 
fortsatt utbildning.  

• att stimulera till internationella kontakter, samverkan och utbyten i utbildningen  
• att utbildningen organiseras så att den så långt som möjligt anpassas efter elevernas önskemål 

och val av kurser och att återvändsgränder i studiegången undviks samt att studie- och 
yrkesvägledningen organiseras så att eleverna får information om och vägledning inför de 
olika val som skolan erbjuder och inför val av framtida utbildning och yrke 

• att undervisningen, elevhälsan och studie- och yrkesvägledningen utformas så att elever som 
behöver särskilt stöd eller andra stödåtgärder får detta.  

 
Alla som arbetar i skolan ska:  

• sträva efter att varje elev utvecklar sin självkännedom och förmåga till studieplanering 
• nära samverka med de obligatoriska skolformerna, arbetslivet, universiteten och högskolorna 

samt med samhället i övrigt. Detta krävs för att eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet 
och få underlag för val av kurser inom utbildningen och för vidare studier eller 
yrkesverksamhet. Det är särskilt viktigt att skolan samarbetar med arbetslivet om 
yrkesutbildningen 

• sträva efter att varje elev medvetet kan ta ställning till fortsatt studie- och yrkesinriktning på 
grundval av samlade erfarenheter och kunskaper och ökar sin förmåga att analysera olika 
valmöjligheter och bedöma vilka konsekvenser dessa kan ha 



  

• efter en av rektorn gjord arbetsfördelning, i undervisningen utnyttja kunskaper och 
erfarenheter från arbets- och samhällsliv som eleverna har eller skaffar sig under utbildningens 
gång, utveckla kontakter med universitet och högskolor samt med handledare och andra inom 
arbetslivet som kan bidra till att målen för utbildningen nås och i utbildningen utnyttja 
kontakter med det omgivande samhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv 

• efter en av rektorn gjord arbetsfördelning informera och vägleda eleverna inför deras val av 
kurser, fortsatt utbildning och yrkesverksamhet och motverka sådana begränsningar i valet 
som grundar sig på föreställningar om kön och på social eller kulturell bakgrund 

• efter en av rektorn gjord arbetsfördelning bidra med underlag för elevernas val av utbildning 
och yrke och i informationen och vägledningen utnyttja de kunskaper som finns hos eleverna, 
hos skolans personal och i samhället utanför skolan. 

 
Utdrag ur LVUX12:  

• Vuxenutbildningen ska bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar 
entreprenörskap, företagande och innovation. Därigenom utvecklar eleverna förmågor som är 
värdefulla i arbets- och samhällslivet och vid vidare studier samt underlättar för dem att starta 
och driva företag.  

• Vuxenutbildningen ska säkerställa att eleverna ges en grundläggande kunskap om 
arbetsmarknaden.  

• Rektorn ansvarar för att studie- och yrkesvägledningen organiseras så att eleverna får 
information om och vägledning inför de olika val som vuxenutbildningen erbjuder samt inför 
val av framtida utbildning och yrke.  

• Personalen ska, efter en av rektorn gjord arbetsfördelning motverka sådana begränsningar av 
valet som grundar sig på föreställningar om kön och på social eller kulturell bakgrund.  

• Personalen ska, efter en av rektorn gjord arbetsfördelning bidra med underlag för elevernas val 
av utbildning och yrke samt informera och vägleda eleverna inför deras val av kurser, vidare 
utbildning och yrkesverksamhet.  

• Eleverna ska uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som kan uppfattas 
som kvinnligt och manligt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

https://www.facebook.com/541155159368604/photos/743060895844695/
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