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Förord
Den här handledningen har tagits fram inom ramen för projektet Visa Väst som
pågår mellan 2013 och 2015 i Västra Götaland. Visa Väst står för Vägledning i
Studier och Arbetsliv i Västra Götaland och är ett samarbete mellan Göteborgsregionens Kommunalförbund (GR), Fyrbodals Kommunalförbund, Skaraborgs
Kommunalförbund och Sjuhärad - Boråsregionens Kommunalförbund. Målet
med projektet är att bidra till en likvärdig och kvalitativ studie- och yrkesvägledning i regionens 49 medlemskommuner samt att öka arbetsmarknadskunskapen
i skolan. Projektet finansieras av Tillväxtverket och Västra Götalandsregionen.
Ett av delmålen i projektet Visa Väst är att ta fram stödmaterial för att stärka
det systematiska kvalitetsarbetet inom studie- och yrkesvägledningen runt
om i kommunerna. Vi har valt att göra det i form av en handledning för hur en
kommunal plan för studie- och yrkesvägledning kan skapas. Målsättningen är att
ge konkreta exempel på hur en plan kan utformas, vilka som är involverade i arbetet, hur teman och aktiviteter kan utformas samt hur arbetet med studie- och
yrkesvägledning kan utvärderas. Målgruppen är politiker, verksamhetschefer,
utbildningschefer, rektorer, studie- och yrkesvägledare och övrig personal på
skolan. Du kan läsa mer om Visa Väst och ta del av materialet i digital form på
projektets hemsida: www.syvonline.se
Vi önskar er lycka till och hoppas att ni finner det ni behöver för ert utvecklingsarbete!

Materialet har tagits fram av:
Josefin Claesson, processledare Visa Väst, GR Utbildning
Angela Lyrhagen Eliasson, Kompetenscentrum i Kungsbacka
Hans-Olov Lundin, Kompetenscentrum i Kungsbacka.
För grafiken står Ingibjörg Sigurðardóttir.
Materialet är ©Copyright GR Utbildning Pedagogiskt
Centrum 2015.
Materialet får fritt kopieras och användas i utbildningsverksamhet så länge källa anges.
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BAKGRUND
Förändringarna i omvärlden idag är omfattande, komplexa och sker i allt snabbare takt. Det gäller inte minst arbetsmarknaden och utbildningsvärlden, vilket
ställer krav på både individ och organisation avseende flexibilitet, nytänkande
och korta omställningstider. Det är ofta avgörande att göra bra val. Det blir allt
viktigare men också allt svårare.
De goda effekterna av en fungerande studie- och yrkesvägledning som ett stöd
i den personliga karriärutvecklingen är väldokumenterade. Trots detta visar
rapporter från både Skolinspektionen (2013) och Skolverket (2007) att densamma ofta är lågt prioriterad i landets kommuner. Det saknas styrning, ledning och
uppföljning av arbetet med studie- och yrkesvägledning och den är inte alltid en
integrerad del i övrig verksamhet i kommunen. Det är synd, eftersom barn, ungdomar och vuxna behöver omfattande stöd i att utforska, formulera och utveckla
sina möjligheter. Det handlar om betydligt mer än att skaffa sig information
för att göra ett enda val. Individen behöver både utveckla sin självkännedom,
sin förmåga att göra val och ta vara på möjligheter samt skaffa sig kunskap om
omvärlden.
Projektet Visa Väst har sitt avstamp i det avslutade kompetensutvecklingsprojektet GR SYVO som med ESF-medel pågick i Göteborgsregionen mellan 2011
och 2013. En av slutsatserna från GR SYVO var behovet av kommunövergripande
strategier för att utveckla arbetet med studie- och yrkesvägledning. Ett sådant
arbete kan med fördel beskrivas i en kommunövergripande SYV-plan som sedan
konkretiseras på varje enhet. Det finns idag en hel del SYV-planer runt om i
landet, men det är sällan de sträcker sig från årskurs 1 i grundskolan till åk 3 på
gymnasiet och där det också görs ett systematiskt kvalitetsarbete hela vägen
från grundskolevägledning till vuxenvägledning. Projektet Visa Väst har tagit
fram denna handledning för att ge exempel på hur en kommunal plan för studieoch yrkesvägledning kan se ut. I materialet beskrivs vilka professioner och yrkesroller som bör vara involverade i processen, hur målformuleringar kan se ut, hur
teman och aktiviteter kan utformas samt hur vägledningen kan utvärderas. Vi
tror att många kommuner behöver ett konkret stöd i kvalitetsarbetet och det vill
vi bidra med genom det här materialet.
Handledningen är en del av SYVonlines metodbank för arbetet med studie- och yrkesvägledning. De rekommendationer som nämns bygger på styrdokumenten, Allmänna Råd för arbetet med studie- och yrkesvägledning, BRUK (Skolverkets självskattningsmaterial för att utvärdera skola-omvärldsarbetet) samt kunskap om hur en
kommuns systematiska kvalitetsarbete fungerar. En referenslista med hänvisningar
till vidare läsning finns i slutet av handledningen. Ytterligare stöd i arbetet med studie- och yrkesvägledning finns på projektets webbplats www.syvonline.se
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INLEDNING
EN OVANLIG KOMMUN
u

u

u

u

u

u
u

u

Studie- och yrkesvägledningen ingår
kommunens och enhetens systematiska kvalitetsarbetet i syfte att
kartlägga, kvalitetssäkra och utveckla
studie- och yrkesvägledningen utifrån
individens behov av vägledning och
personalens behov av kompetensuteckling.
Målen för kommunens studie- och
yrkesvägledning och syftet med olika
aktiviteter är tydliga för personal och
för elever/vuxna.
Kommunen arbetar aktivt för att
vidga elevers/vuxnas perspektiv och
motverka begränsningar.
Studie- och yrkesvägledning är ett
delat ansvar på skolorna.
En central vägledning finns för alla
kommuninvånare, bemannad med
professionella studie- och yrkesvägledare.
Elever/ vuxna har inflytande över sin
studie- och yrkesvägledning.
Verksamheten präglas av omvärldskunskap och arbetslivsanknytning i
alla ämnen genom alla utbildningsnivåer.
Studie- och yrkesvägledaren stödjer
den övriga personalen i deras studie- och yrkesorienterande insatser
genom alla utbildningsnivåer.

Hur skulle ett drömläge se ut i en kommun som arbetar med livslång
vägledning för alla kommuninvånare?
I enlighet med Skolverkets Allmänna Råd om arbete med studie- och
yrkesvägledning (2013) och med inspiration från Skolinspektionens
beskrivning av kvaliteten i grundskolans studie- och yrkesvägledning
(2013:5) där det talande exemplet En ovanlig skola får illustrera önskeläget för en skola, används i det här materialet benämningen En ovanlig
kommun för illustrera önskeläget för en hel kommun.
En ovanlig kommun arbetar med en kvalitativ, livslång vägledning i
både vid och snäv bemärkelse för alla invånare i kommunen. Arbetet
med studie- och yrkesvägledning är en del av kommunernas övergripande uppdrag och det är viktigt att detta arbete görs likvärdigt på alla
kommunens skolor. Utgångspunkten är att eleverna, oavsett skola, ska
uppleva att de genom utbildningen lär för livet och att all personal på
skolan arbetar för att varje elev ska få en helhet och känsla av sammanhang. Därtill behövs möjlighet till vägledning även i vuxen ålder. Idag får
en sådan kommun nog betraktas som just ovanlig, men målsättningen
är att det ska känneteckna en helt vanlig kommun.
I rutan till vänster sammanfattas önskeläget för en kommun som
arbetar med livslång studie- och yrkesvägledning för alla kommuninvånare.
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DEFINITIONER
EUS ÅTTA NYCKELKOMPETENSER:
Denna europeiska referensram definierar
åtta nyckelkompetenser som har identifierats som nödvändiga i ett föränderligt
och flexibelt kunskapssamhälle. Nyckelkompetenserna för livslångt lärande är en
kombination av kunskaper, färdigheter och
rätt attityd till olika sammanhang och bör
förvärvas av unga som förbereder sig för
yrkeslivet och för vuxna genom hela livet.
1. Kommunikation på modersmålet.
2. Kommunikation på främmande
språk.
3. Matematiskt kunnande och
grundläggande vetenskaplig och
teknisk kompetens.
4. Digital kompetens.
5. Lära att lära.
6. Social och medborgerlig
kompetens.
7. Initiativförmåga och företagaranda.
8. Kulturell medvetenhet och
kulturella uttrycksformer.

Arbetet med studie- och yrkesvägledning utgår alltid från en bred
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Inför skapandet av en
kommunal SYV-plan kan det vara värdefullt att luta sig mot en gemensam bild av de olika begrepp och definitioner som återkommer i arbetet
och som är vanligt förekommande inom studie- och yrkesvägledningen.
De definitioner som avses i det här materialet är:
Kvalitet. Kan tolkas på så många olika sätt, men här menar vi att SYV-

planen vilar på vetenskaplig grund och att den hela tiden utvärderas för
att hållas levande och att den uppdateras när förändringar sker. Det får
inte bli ett statiskt dokument.
Studie- och yrkesvägledning i vid bemärkelse. Studie- och yrkesvägledning behöver bli en naturlig del i alla ämnen i skolan och för alla
professioner som möter elever. Det vill säga den måste bli hela skolans
ansvar.
Studie- och yrkesvägledning i snäv bemärkelse. Här menas vägledning utifrån studie-och yrkesvägledarens roll, till exempel genom vägledningssamtal enskilt och i grupp.
Processinriktad vägledning. En ständigt ökad självkännedom och
inventering av omvärlden, för att kunna sätta upp nya mål och genomföra
dem, i syfte att öka förståelsen för varför vi går i skolan och för att hitta
den egna motivationen.
Valkompetens. Handlar om att skaffa sig kunskap och strategier för att
kunna fatta bra beslut för sig själv och få en inblick i beslutsprocessen.
Hela skolan. I arbetet särskiljs inte särskolan eller sfi (svenska för invandrare). Utgångsläget är att det går att använda samma övningar på dessa
skolformer.
Samverka och samarbeta. Med samverkan avses något som görs på
ett mer övergripande plan, utifrån god kunskap om vad olika instanser
eller personer gör. Samarbeta är något som görs mer regelbundet, att
arbeta mer tillsammans i vardagen.
Karriärvägledning. Denna benämning kommer fortsättningsvis att
användas i texten som ett alternativ till vägledning då karriärvägledning
mer beskriver det som vägledare arbetar med. Karriärvägledningsteoretiker menar att karriär innebär allt det en individ har
gjort och tänker sig göra, vad gäller arbete, utan någon värdering. Det
handlar alltså inte om att ”göra karriär”.
Kompetens. Kompetens definieras här som en kombination av
kunskaper, färdigheter och attityder som är anpassade till det aktuella
området. Nyckelkompetens är den kompetens som alla individer behöver
för personlig utveckling och utveckling, aktivt medborgarskap, social
integration och sysselsättning.
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UTGÅNGSPUNKTER I ARBETET MED
ATT SKAPA EN KOMMUNAL SYV-PLAN
Det kan ibland felaktigt uppfattas som att ansvaret för arbetet med
studie- och yrkesvägledning är den enskilda studie- och yrkesvägledarens, eventuellt i samarbete med övriga vägledare på skolan eller i en kommun. I stället är
det många olika professioner som bör ingå i både planeringen, genomförandet
och utvärderingen av SYV-arbetet. Vilka som är involverade i arbetet med att
skapa en SYV-plan kan se olika ut beroende på hur styrningen är strukturerad i
olika kommuner, men för att planen ska bli långsiktigt verksam och komma alla
till del krävs att planen förankras hos politikerna i kommunen och att direktiv går
ut till alla berörda verksamheter.

Professioner som berörs i arbetet med en SYV-plan
Den kommunövergripande SYV-planen bör skapas av en grupp som består av
olika kompetenser. Ytterst verkar en styrgrupp bestående av till exempel förvaltningschef, verksamhetschef, skolledare, utvecklingsledare och chefen för vägledningen i kommunen samt studie- och yrkesvägledare. Styrgruppen arbetar för
att planen utarbetas så att alla invånare i kommunen får en likvärdig studie- och
yrkesvägledning i vid och snäv bemärkelse efter behov. På den enskilda enheten
kan det vara en lokal arbetsgrupp bestående av studie- och yrkesvägledare,
verksamhetschefer/rektorer och förstelärare/lärare som arbetar fram enhetens
SYV-plan.
För att tydliggöra hur olika professioner bidrar till skapandet av
en kommunal plan för studie- och yrkesvägledning är utgångspunkten skolans
stydokument för arbetet med studie- och yrkesvägledning som sedan kopplas
samman med kunskap om kommuners interna beslutsprocesser. Detta måste
förstås anpassas efter lokala förutsättningar och behov.
Politiker. Inhämtar kunskap, sätter övergripande mål och riktlinjer, ger resurser.
Förvaltningschefer. Inom för- och grundskola, gymnasium och vuxenutbild-

ning. Samverkar kring var och ens del i givna kommunala mål och riktlinjer, samt
inkluderar berörda verksamhetschefer.
Verksamhetschefer. Samverkar kring givna kommunala mål och riktlinjer och
för vidare till rektorer/skolledare för vidare konkretisering.
Rektorer/Skolledare. Samarbetar inom varje förvaltning och med studie- och
yrkesvägledare, förstelärare/lärarrepresentant, samt samverkar med övriga
berörda förvaltningar.
Studie- och yrkesvägledare. Samarbetar med rektor, förstelärare/lärare för
att binda samman och konkretisera Skolverkets riktlinjer gällande studie- och
yrkesvägledning, samt kommunens mål och riktlinjer med skolornas kunskapskrav. Samverkar även med studie- och yrkesvägledare inom övriga berörda
verksamheter.
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Förstelärare. Samarbetar med studie-och yrkesvägledare för att binda

STYRDOKUMENT OCH
RIKTLINJER
u
u
u
u
u

u

u
u

Skollagen 2010:800
Lgr 11 (2.2, 2.4, 2.6)
Lgy 11 (2.1, 2.4, 2.6)
Lvux 12 (Kap 1, 2.2, 2.4)
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 Europeiska Unionens
medlemsländer att samarbeta kring
livslång vägledning både i utbildningsoch arbetssektorn)
Kommunens vision och mål kring
studie-och yrkesvägledningsarbetet
Vägledarföreningens etiska riktlinjer

samman och konkretisera Skolverkets riktlinjer gällande studie-och yrkesvägledning, samt kommunens mål och riktlinjer med skolornas kunskapskrav. Samverkar även med förstelärare/lärare inom övriga berörda
verksamheter.
Lärare. Samarbetar med studie-och yrkesvägledare och förstelärare för
att binda samman och konkretisera Skolverkets riktlinjer gällande studie-och yrkesvägledning, samt kommunens mål och riktlinjer med skolornas kunskapskrav. Samverkar även med förstelärare/lärare inom övriga
berörda verksamheter.
Elevhälsan. Har kunskap kring hur skolan arbetar med studie- och
yrkesvägledning och vad studie- och yrkesvägledare kan bidra med i
arbetet med att eleverna ser sina möjligheter.
Övrig skolpersonal. Har kunskap kring hur skolan arbetar med studieoch yrkesvägledning och vad studie-och yrkesvägledare kan bidra med i
arbetet med att eleverna ser sina möjligheter.

Styrdokument och riktlinjer
För att säkerställa att arbetet utgår från de bestämmelser och föreskrifter
som reglerar arbetet med studie- och yrkesvägledningen bör det finnas hänvisningar till styrdokumenten. Det finns även andra dokument
som bör ligga till grund för den långsiktiga planeringen för studie- och
yrkesvägledning i kommunen. I listan till vänster ser ni de dokument och
riktlinjer vi anser är viktiga att känna till.

VISION

8

ATT SÄTTA MÅL MED STUDIEOCH YRKESVÄGLEDNINGEN
En förutsättning för att arbeta långsiktigt och systematiskt med studie- och yrkesvägledningen är att det finns tydliga mål att sträva mot. Ett
första steg i den processen är att göra en inventering och kartläggning av
hur arbetet med studie-och yrkesvägledningen ser ut i kommunen idag.
Då kan följande frågor besvaras både i kommunen som helhet och på
den enskilda enheten:

EXEMPEL PÅ EN KOMMUNS MÅL MED STUDIEOCH YRKESVÄGLEDNING:
u

u

u

u

u

u
u

u

u
u

Andelen elever som uppfyller behörighetskraven till gymnasiet ska
öka.
Andelen elever som hoppar av gymnasiet ska minska.
Andelen elever som slutar gymnasiet
med gymnasieexamen ska öka.
Antalet elever som är nöjda med
studie- och yrkesvägledning i vid
bemärkelse ska öka.
Antalet elever som är nöjda med
studie- och yrkesvägledning
i snäv bemärkelse skall öka.
Arbetslösheten ska minska.
Behovet av försörjningsstöd ska
minska.
Möjligheten för hjälp i omställningssituationer för kommunens anställda
ska öka.
Den interna rörligheten ska öka.
Utvecklingsmöjligheter för kommunens anställda ska öka.

u
u
u
u
u
u
u
u
u
u

Vilka måldokument finns idag?
Har vi någon vägledningspolicy?
Hur ser organisationen ut?
Vem har vilket ansvar?
Vad görs idag?
Varför ser det ut som det gör?
Hur vill vi att verksamheten skall förändras och förbättras?
Vilken prioritetsordning har vi på det som behöver förändras?
Vem/vilka gör det som vi vill uppnå?
När skall det göras?

När de mätbara målen sätts upp är det viktigt att det anges hur mycket eller lite ett mål skall sänkas eller ökas med per år. Här är det ofta
fördelaktigt att sätta upp mätbara mål för tre till fyra år framåt. När det
görs en SYV-plan i en kommun i enlighet med det systematiska kvalitetsarbetet är det synnerligen viktigt att låta det ta tid så att det går att göra
mätningar över lång tid. När en kommun arbetar systematiskt i snäv och
vid bemärkelse med karriärvägledning från årskurs ett i grundskolan till
år 3 på gymnasiet tar det 12 år innan man det går att mäta hela kedjan
av det systematiska SYV-arbetet. Men, givetvis går det att se förändringar
relativt snabbt på olika nivåer, förutsatt att all personal håller sig till den
plan som är utarbetad.
VISION

Det kan också vara bra att ta
hjälp av kommunens beslutsmodell för att få en tydlig
struktur i själva skapandet av
planen. Här är ett exempel på
hur en sådan kan se ut.

Exempel på en kommunal
beslutmodell.

KOMMUNFULLMÄKTIGES
PRIORITERADE MÅL

KOMMUNFULLMÄKTIGES
INRIKTNING

KOMMUNFULLMÄKTIGES
DIREKTIV

NÄMNDERNAS
RESULTATMÅL

NÄMNDERNAS
INRIKTNING

NÄMNDERNAS
DIREKTIV

FÖRVALTNINGARNAS OCH VERKSAMHETERNAS
GENOMFÖRANDEPLANER OCH ÖVERENSKOMMELSER

UPPFÖLJING

• analys av verksamheten
• analys av hur omvärlden
påverkar oss
• förslag förändringsområden

UPPFÖLJING

• analys av verksamheten
• analys av hur omvärlden
påverkar oss
• förslag förändringsområden

UPPFÖLJING

• analys av verksamheten
• analys av hur omvärlden
påverkar oss
• förslag förändringsområden
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GENOMFÖRANDEPROCESSEN
Teman och aktiviteter från grundskola
till gymnasium och genom vuxenlivet
I detta avsnitt ges förslag på teman och aktiviteter som syftar till att nå de
uppsatta målen för enskild individ, enhet och kommun, genom grundskola, gymnasieutbildning och hela vuxenlivet. Aktiviteterna är indelade i de tre kategorierna: grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, och för varje årskurs ges ett
förslag på övergripande tema. Detta för att synliggöra den röda tråden från lägre
åldrar upp till vuxenlivet. Varje avsnitt inleds med en kort hänvisning till styrdokumenten för att sedan ge förslag på teman och aktiviteter för respektive
skolform. De flesta aktiviteter hänvisar till en teorianknytning för att stärka kopplingen till relevant forskning och vetenskaplig grund för arbetet.
Särskolan och SFI särskiljs inte i detta dokument då alla förslag på övningar är
tänkta att individanpassas efter behov. Vad gäller karriärvägledning för vuxna
kan detta ske inom ramen för kommunal vuxenutbildning. Det bör dock framhållas att karriärvägledning för vuxna inte bara erbjuds vuxna som går i skolan,
utan alla kommunens invånare kan behöva stöd i sina vägval genom arbetslivet.
För fler metoder, se gärna Metodbanken på www.syvonline.se.
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KARRIÄRVÄGLEDNING I GRUNDSKOLAN ÅRSKURS ETT TILL NIO
SKOLLAGEN GRUNDSKOLA
u

u

u

u

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 UR LGR 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.

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.
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Årskurs 1-3: Väcka nyfikenhet
Här handlar det om att väcka eller behålla den naturliga nyfikenheten
hos barn till att öka kunskapen kring omvärlden och förståelsen till
varför vi går i skolan.

Exempel:
u

Temaarbete kopplat till yrken/arbetsliv/samhälle. Bjud in
exempelvis en bibliotekarie, barnboksförfattare som får berätta om
sina yrken i samband med att barnen får berätta om sin favoritbok.
Syfte: Att öka kunskapen kring olika arbeten som finns och se sambanden
mellan skolan och arbetslivet, samt träna på att uttrycka sig muntligt
Teorianknytning: Samtalsmetodik. Ansvarig är lärare med stöttning av
studie- och yrkesvägledare.

u

Jobba kring frågor som berör bland annat varför vi går i skolan. Varför
ett arbete är viktigt för såväl individ som samhälle och sätta detta i
relation till sig själv.
Syfte: Att öka förståelsen för varför vi går i skolan och träna på att sätta
ord på hur man är och tänker om sig själv.
Teorianknytning: Samtalsmetodik. Ansvarig är lärare med stöttning av
studie- och yrkesvägledare.

u

Miniprao hos anhörig som redovisas i klassen.
Syfte: Att öka kunskapen kring vad ett arbete innebär och sätta det i
relation till sig själv.
Teorianknytning: Samtalsmetodik. Ansvarig är lärare med stöttning av
studie-och yrkesvägledare.

u

Göra Collage om vad var och en vill ha i sin framtid och diskutera
kring hur vägen dit kan se ut, vad behöver man tänka på i skolan
o.s.v.
Syfte: Sätta igång fantasin kring framtidsdrömmar, se möjligheter, men
också att få en förståelse för sin egen del i att nå dit man vill.
Teorianknytning: Karriärvägledningsteorier, vägledningsteorier och samtalsmetodik. Ansvarig är lärare med stöttning av studie-och
yrkesvägledare.

u

Göra en sammanställning av sina omvärldskunskaper man hittills har
skaffat sig, en personlig portfolio.
Syfte: Att kunna reflektera över sina erfarenheter och kunskap kring sig
själv och omvärlden så att den egna processen blir tydlig.
Teorianknytning: Karriärvägledningsteorier, vägledningsteorier och
samtalsmetodik. Ansvarig är lärare med stöttning av studie-och yrkesvägledare.
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Årskurs 4-6: Framtidsinspiration
Aktiviteter som syftar till att väcka lust och ytterligare nyfikenhet kring
olika yrken och arbetsliv och en introduktion i vad karriärvägledning
handlar om, det vill säga att bli medveten om sig själv, medveten om
alternativ (omvärlden), hjälp att lära sig fatta beslut och hjälp med
verktyg för själva genomförandet (Borhagen & Lovén 1991).

Exempel:
u

Använda www.yrmis.se visa korta filmer där personer berättar om sina
yrken och varför de trivs med dem. Jobba i smågrupper och redovisa för
varandra.
Syfte: Att visa på olika typer av arbeten, väcka nyfikenhet, reflektera över
sina egna reaktioner inför det man hör och ser.
Teorianknytning: Karriärvägledningsteorier, vägledningsteorier, samtalsmetodik. Ansvarig är lärare med stöttning av studie-och yrkesvägledare.

u

Göra inventeringar av skolans närmiljö och arbetsliv.
Syfte: Att få eleverna att förstå nyttan med varje skolämne i relation till
hur skolämnena kan kopplas till kunskap som används inom olika yrken
och arbetslivet vid exempelvis start av elevernas kursmål eller ett arbete/
tema de ska jobba med. Ansvarig är lärare med stöttning av studie-och
yrkesvägledare.

u

Studiebesök/prao i det lokala näringslivet utifrån ett genustänk. Diskussion och grupparbete utifrån fördelningen manligt, kvinnligt på olika
typer av arbetsplatser och varför det är så.
Syfte: Att försöka vidga perspektiv och se bortom traditionella yrkesval.
Teorianknytning: Karriärvägledningsteorier.
Ansvarig är lärare med stöttning av studie-och yrkesvägledare.

u

Jobba kring hur vi agerar i möten med andra människor, kroppsspråkets betydelse genom rollspel och diskussioner i smågrupper.
Syfte: Att lära känna sig själv och andra och betydelsen av hur vi agerar
tillsammans med andra.
Teorianknytning: Vägledningsteorier, samtalsmetodik. Ansvarig är studieoch yrkesvägledare med stöttning av lärare och kurator.

u

Temaarbete kopplat till yrken/arbetsliv/samhälle. Kartlägga ett företag/
yrke. Ta fram olika frågeställningar/uppgifter. Gå ut och ”skugga” företaget/
yrket. Eleverna får redovisa sina arbeten, där även branscher, företag och
yrken kan bjudas in.

Syfte: Att ytterligare öka och fördjupa kunskaperna kring olika yrken och
reflektera kring arbetslivet i sig.
Teorianknytning: Karriärvägledningsteorier, samtalsmetodik
Ansvarig är lärare med stöttning av studie- och yrkesvägledare.
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Exempel:
u

Göra en sammanställning av sina omvärldskunskaper och kunskaper om
sig själva från mellanstadiet och samla dem i sin personliga portfolio.
Syfte: Att fortsätta reflektera över sina ytterligare erfarenheter och
ökande kunskap kring sig själv och sin utveckling och omvärlden. Att se
progressionen i den egna processen.
Teorianknytning: Karriärvägledningsteorier, vägledningsteorier och
samtalsmetodik. Ansvarig är studie-och yrkesvägledare med stöttning av
lärare.

Årskurs 7: Möjligheternas vägar
Årskurs 7-9 har vi valt att konkretisera ner till varje årskurs för att
ytterligare tydliggöra beslutsprocessen när det börjar närma sig de
flesta individers första riktigt stora val som görs för en själv, gymnasievalet samt vikten av att börja den processen i tid. Här är det viktigt
att utveckla arbetet med att öka medvetenheten kring hur man är,
styrkor, utvecklingsbara sidor och förmågan att sätta in sig själv i olika
sammanhang och motivera till att se framåt. Stöd i detta har eleverna i
sin portfolio från tidigare år.

Exempel:
u

Vem är jag? Lektion kring egenskaper, starka sidor, utvecklingsbara
sidor. Hur kan jag tänka kring mig själv och hur påverkar det mina val?
Syfte: Öka självkännedomen och förståelsen för hur vi påverkas av vår
omgivning för att kunna fatta bra beslut för sig själva.
Teorianknytning: Karriärvägledningsteorier, samtalsmetodik.
Ansvarig är studie-och yrkesvägledaren med stöttning av lärare. Ett tips är
att använda sig av det eleven kommer fram till i utvecklingssamtalen med
mentorerna eller vice versa.

u

Göra en handlingsplan kring de saker eleven kommer fram till under
lektionen “vem är jag” som hen vill utveckla.
Syfte: Att konkretisera införskaffad kunskap om sig själv och vad man vill
utveckla för att komma närmare sitt mål.
Teorianknytning: MI, (motiverande samtalsmetodik) lösningsfokuserad
samtalsmetodik, coachning.
Ansvarig är studie-och yrkesvägledare med stöttning av lärare.

u

Lektion i valkompetens, hur man skaffar sig det. Diskussioner och
workshops.
Syfte: Att få kunskap kring vad man behöver tänka på innan man gör ett
val, vad/vilka som påverkar oss. Hitta strategier för att sålla och prioritera
bland olika val.
Teorianknytning: Karriärvägledningsteorier, vägledningsteorier.
Ansvarig är studie-och yrkesvägledare med stöttning av lärare.
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Exempel:
u

Få besök av gymnasieelever som kommer och berättar om hur det är
att gå på gymnasiet som helhet, inte reklam för skolor eller specifika
program.
Syfte: Att ge eleverna en bild av vad som väntar ur ett elevperspektiv.
Teorianknytning: Karriärvägledningsteorier.
Ansvarig är rektor, lärare med stöttning av studie-och yrkesvägledare.

u

“Roadtrip”. Gymnasieelever tillsammans med yrkeslärare på gymnasiet
kommer ut till grundskolorna och presenterar yrkesprogrammen som
en rullande mässa, med material som eleverna kan testa.
Syfte: Att synliggöra yrkesprogrammen och dess möjligheter. Viktigt att
det inte blir reklam för särskilda gymnasier.
Övergripande ansvar här har de som arbetar med samverkan mellan
grundskolan och gymnasiet. På plats, lärare tillsammans med studie-och
yrkesvägledare.

u

Övergripande kunskap om gymnasieprogrammen, behörighetsregler,
skillnader mellan högskoleförberedande program och yrkesprogram.
Syfte: Att eleverna ska börja få en inblick i vilka program som finns och
vad som krävs för att kunna söka olika gymnasieprogram.
Teorianknytning: Karriärvägledningsteorier, vägledningsteorier.
Ansvarig är studie-och yrkesvägledare med stöttning av lärare.

u

Ta vara på närliggande företagskontakter och upprätta samarbeten med
dem. Det kan till exempel röra sig om jobbskuggning, träna på intervju,
studiebesök, mentorskap, prao.
Syfte: Att Synliggöra och fördjupa kunskapen kring olika yrken och arbetsplatser och vad arbetslivet handlar om och ökad förståelse för nyttan
med att gå i skolan.
Teorianknytning: Karriärvägledningsteorier
Ansvarig är rektor, lärare med stöttning av studie-och yrkesvägledare.

u

Göra en sammanställning av sina ytterligare omvärldskunskaper och
kunskaper om sig själva under året och samla dem i sin personliga portfolio.
Syfte: Att fortsätta reflektera över sina ytterligare erfarenheter och
ökande kunskapen kring sig själv och sin utveckling och omvärlden. Att se
progressionen i den egna processen.
Teorianknytning: Karriärvägledningsteorier, vägledningsteorier och
samtalsmetodik. Ansvarig är studie-och yrkesvägledare med stöttning av
lärare.

u

Vägledningssamtal, enskilt/i grupp.
Syfte: Att samla ihop tankar kring framtiden, reflektera över vem hen är,
synliggöra starka och utvecklingsbara sidor, sätta upp delmål framåt.
Teorianknytning: Karriärvägledningsteorier, vägledningsteorier, samtalsmetodik. Ansvarig är studie-och yrkesvägledare.
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Årskurs 8: Jag och omvärlden
Nu är det viktigt att fortsätta utveckla arbetet med att öka medvetenheten
kring hur man är, styrkor, egenskaper, utvecklingsbara sidor och förmågan
att sätta in sig själv i olika sammanhang.

Exempel:
u

Fördjupa kunskapen om alla program på gymnasiet med hjälp av filmer,
grupparbeten, diskussioner.
Syfte: Att hjälpa eleverna att se alla alternativ på ett djupare plan och få
chans att reflektera kring dem.
Teorianknytning: Karriärvägledningsteorier, vägledningsteorier.
Ansvarig är studie- och yrkesvägledare med stöttning av lärare.

u

Utveckla jag-kunskapen genom att låta eleverna skugga någon på en
arbetsplats, träna på intervju på en arbetsplats eller göra studiebesök/
vara på Prao och intervjua anställda. När de kommer tillbaka till skolan
får eleverna analysera sina erfarenheter utifrån ett jag perspektiv.
Syfte: Att öka medvetenheten om sig själva, att lära sig sätta sig själv i olika
sammanhang och reflektera över hur man förhåller sig i olika situationer.
Teorianknytning: Karriärvägledningsteorier, vägledningsteorier
Ansvarig är rektor, lärare med stöttning av studie-och yrkesvägledaren.

u

Lektion i omvärldskunskap. Hur såg arbetsmarknaden ut förr, nu, i
framtiden. Vi lever i en global värld. Visa filmen “Världen förändras”
från Svenskt Näringsliv. Diskutera förändringarna i arbetslivet. Vad vill
arbetsgivarna ha? Diskussion kring kompetenser, egenskaper, anställningsbarhet.
Syfte: Att ge eleverna perspektiv på hur arbetsmarknaden och utbildningen i
världen har förändrats över tid.
Teorianknytning: Karriärvägledningsteorier.
Ansvarig är lärare med stöttning av studie-och yrkesvägledare.

u

Göra en sammanställning av sina ytterligare omvärldskunskaper och
kunskaper om sig själva under året och samla dem i sin personliga portfolio.
Syfte: Att fortsätta reflektera över sina ytterligare erfarenheter och ökande
kunskapen kring sig själv och sin utveckling och omvärlden. Att se progressionen i den egna processen.
Teorianknytning: Karriärvägledningsteorier, vägledningsteorier och samtalsmetodik. Ansvarig är studie-och yrkesvägledare med stöttning av lärare.

u

Vägledningssamtal enskilt/i grupp. Återknyt till elevens egenskaper,
starka sidor och framtidstankar sedan tidigare som underlag i samtalet.
Syfte: Att hjälpa eleven att komma framåt i beslutsprocessen.
Teorianknytning: Vägledningsteorier, samtalsmetodik, karriärvägledningsteorier. Ansvarig är studie-och yrkesvägledare.
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Årskurs 9: Gymnasiekunskap
När eleverna har kommit så här långt bör de ha en hel del omvärldskunskap vad gäller arbetsliv och yrken med sig och en förmåga att relatera dessa erfarenheter till sig själva (större självkännedom). Utifrån
mer omvärldskunskap och större självkännedom blir det mycket fokus
på Gymnasieprogram och själva beslutsprocessen inför gymnasievalet i
årskurs nio.

Exempel:
u

Workshop i val och väljande. Diskutera olika strategier som kan användas för att sålla bland alternativ och rangordna dem.
Syfte: Att synliggöra det egna ansvaret i beslutsprocessen och att ge verktyg för att kunna ta det ansvaret.
Teorianknytning och exempel på metod: Karriärvägledningsteorier och
Egans (2011) modell gällande beslutsprocessen. Ansvarig är studie- och
yrkesvägledare med stöttning av lärare.

u

Genomgång av programmen i smågrupper med diskussioner i klassen
efteråt.
Syfte: Att eleverna ska få en bra kunskap kring alla program. Det är lika
viktigt att veta vad man väljer bort som vad man väljer när det kommer
till väl underbyggda val.
Teorianknytning: Karriärvägledningsteorier och vägledningsteorier, samtalsmetodik. Ansvarig är studie- och yrkesvägledare.

u

Besök på Gymnasiemässan på skoltid.
Syfte: Viktigt att visa på bredden som finns, att arbetssätt kan skilja sig
från skola till skola även om de erbjuder samma program. Det blir också
en träning i att ta ett aktivt ansvar för att själv skaffa information inför
valet. Ansvarig är rektor och lärare.
Förbered eleverna inför besöket genom att diskutera frågor som är bra
att ställa och att kritiskt granska det som sägs. Uppmuntra elever att gå
på “Öppet hus” på intressanta skolor. Ansvarig är studie- och yrkesvägledare med stöttning av lärare.

u

Göra en sammanställning av sina omvärldskunskaper och kunskaper om
sig själva under året och samla dem i sin personliga portfolio. Nu kan
eleven se sin progression i den egna beslutsprocessen från årskurs ett
till nio. föräldrar, lärare och andra se är portfolion full med
Syfte: Att fortsätta reflektera över sina ytterligare erfarenheter om
omvärlden och sin ökande kunskap kring sig själv och sin utveckling. Att
se progressionen i den egna processen och utifrån detta kunna fatta bra
beslut kring sin framtid.
Teorianknytning: Karriärvägledningsteorier, vägledningsteorier och
samtalsmetodik. Ansvarig är studie-och yrkesvägledare med stöttning av
lärare.
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Exempel:
u

ÖVNINGAR
För fler övningar, använd gärna
Metodbanken på www.syvonline.se

Enskilda uppföljningssamtal. Var är eleven i sin beslutsprocess?
Syfte: Att göra en form av sammanfattning, reflektion kring
tidigare vägledningssamtal och en avstämning av nuläget och hur
processen ska fortsätta framåt. Använd portfolion.
Teoribakgrund och exempel på metod: Karriärvägledningsteorier och vägledningsteorier samt samtalsmetodik med hjälp av
Norman Amundsons Karriärhjul, L. Andergren, Samtala, (2014).
Ansvarig är studie- och yrkesvägledare.
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KARRIÄRVÄGLEDNING I
GYMNASIET ÅRSKURS 1 TILL 3
SKOLLAGEN GYMNASIUM
u

u

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.

u

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.

u

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

UTDRAG UR LGY 11
Rektor har ett särskilt ansvar för:
•

•
•

•

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.
stimulera till internationella kontakter, samverkan och utbyten i
utbildningen.
att utbildningen organiseras så att den så långt 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.
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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,
•
•

•
•
•
•

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, och
bidra till att presumtiva elever får information om skolans utbildningar.
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År 1: Insikt
Exempel:
u

Olika övningar i självinsikt där eleverna utgår från sig själva i diskussioner med andra elever. Vem är jag, vad är viktigt för mig, vilka värderingar
och intressen har jag.
Syfte: Att bli medveten om betydelsen av hur man är och vad man tycker
om saker och ting i förhållande till vad man vill arbeta med och ha med sig i livet.
Teorianknytning: Vägledningsteorier, samtalsmetodik.
Ansvarig är studie- och yrkesvägledare med stöttning av lärare.

u

Lektion i att sätta upp mål och delmål.
Syfte: Att ge eleverna redskap för att kunna konkretisera sina mål och
vägen dit, för att öka motivationen och lusten att lära och att se varför
man går i skolan.
Teorianknytning: Karriärvägledningsteorier, vägledningsteorier,
samtalsmetodik.

u

Utveckla jag-kunskapen genom att låta eleverna skugga någon på en
arbetsplats, träna på intervju på en arbetsplats eller göra studiebesök/
vara på Praktik och intervjua anställda. När de kommer tillbaka till skolan får eleverna analysera sina erfarenheter utifrån ett jag perspektiv.
Syfte: Att öka medvetenheten om sig själva, att lära sig sätta sig själv i
olika sammanhang och reflektera över hur man förhåller sig i olika situationer och träna på sociala kontakter.
Teorianknytning: Karriärvägledningsteorier, vägledningsteorier
Ansvarig är rektor, lärare med stöttning av studie-och yrkesvägledaren.

u

Göra en sammanställning av studie- och yrkesvägledande aktiviteter
under året, att samla i sin portfolio.
Syfte: Att se vad man har med sig, vad man vill ha mer utav, vad man
kanske saknar.
Teorianknytning: Karriärvägledningsteorier, vägledningsteorier
Ansvarig är studie-och yrkesvägledare med stöttning av lärare, mentor.

u

Erbjuda vägledningssamtal kring framtidsmål och vägen dit.
Underlag Portfolion.
Syfte: Att motivera och uppmuntra till att driva sig själva framåt, sätta
upp mål och delmål.
Teorianknytning: Vägledningsteorier, samtalsmetodik, till exempel,
coaching, MI. Ansvarig är studie- och yrkesvägledare.
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År 2: Översikt
Exempel:
u

Fler övningar i självinsikt, att relatera till olika yrken utifrån egna kompetenser, färdigheter, värderingar och egenskaper.
Syfte: Att börja fundera kring vad man tycker om och inte och varför, vad
man har lätt för, fundera på yrken/arbetsområden och arbetsplatser som
verkar lockande utifrån kunskapen om sig själv, kompetenser, intressen
och färdigheter.
Teorianknytning: Karriärvägledningsteorier, vägledningsteorier
Ansvarig är studie- och yrkesvägledare med stöttning av lärare.

u

Lektion om “Livet efter trean” diskussioner i smågrupper om vad eleverna ser framför sig efter examen.
Syfte: Att få ungdomarna att lyfta blicken och börja fundera ett steg längre, utanför skolans värld. Vart vill man vara på väg då?
Ansvarig är lärare med stöttning av studie-och yrkesvägledare.

u

Erbjuda uppföljande vägledningssamtal kring framtidsmål och vägen dit.
Underlag portfolion.
Syfte: Följa upp mål och delmål.
Teorianknytning: Vägledningsteorier, samtalsmetodik, till exempel,
coaching, MI. Ansvarig är studie- och yrkesvägledare.
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År 3: Utsikt
Exempel:
u

Bjud in Arbetsförmedlingen för information om vad de kan hjälpa till
med på vägen ut i arbetslivet.
Syfte: Att öka förståelsen för arbetslivet och dess villkor. Ansvarig är
rektor och lärare.

u

Övningar i hur man skriver ett CV och personligt brev med stöd av sin
personliga portfolio.
Syfte: Att öka medvetenheten om vikten av att kunna uttrycka vem man
är och vad man kan och kunna formulera sig i tal och skrift samt att underlätta vid jobbsök.
Teorianknytning: Vägledningsteorier, samtalsmetodik. Ansvarig är
studie-och yrkesvägledare.

u

Övningar i intervjuträning. Tre i varje grupp där en är observatör som
ger feedback, växla så alla får pröva rollen som intervuad, rekryterare och observatör. Använd intervjufrågor som var och en får svara på
enskilt, skriftligt först.
Syfte: Att träna på att vara i en intervjusituation, få feedback, ge feedback, se kroppsspråkets inverkan, träna på att saluföra sig själv. Ansvarig
är studie-och yrkesvägledare med stöttning av lärare.

u

Bjud in rekryterare från Kommunen eller exempelvis ett bemanningsföretag.
Syfte: Att ge ungdomarna möjligheter att höra hur arbetsgivare tänker inför en rekrytering och ställa frågor. Ansvarig är rektor, lärare med
stöttning av studie- och yrkesvägledare.

u

Erbjud vägledningssamtal med portfolion som underlag
Syfte: följa upp mål och delmål och knyta ihop säcken.
Teorianknytning: Vägledningsteorier, samtalsmetodik, till exempel,coaching, MI. Ansvarig är studie- och yrkesvägledare.
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KARRIÄRVÄGLEDNING FÖR VUXNA
UTDRAG UR LVUX12:
u

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.

u

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

u

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.

u

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.

u

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 .

u

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

Ett livslångt lärande förutsätter möjligheter till livslång vägledning.
Med tanke på den värld vi lever i där det inte längre är självklart
med långa fasta anställningar och där näringslivet förutsätter att de
anställda är mer flexibla och beredda att lära nytt krävs en möjlighet
att få karriärvägledning även som vuxen. Kommuner ska erbjuda
vägledning för alla kommunens invånare (Skollagen 2010:800) så
man kan få hjälp av kvalificerade studie- och karriärvägledare för
att kunna tillgodose det livslånga lärandet. Detta, oavsett om den
vuxne funderar på att studera eller funderar på att byta yrkesbana genom att använda sina kompetenser och färdigheter inom en
annan bransch.
I och med att alla vuxna har olika bakgrund och livserfarenher med
sig finns det inte några färdiga mallar som passar alla vuxna. I mötet
med den vuxne får den professionelle vägledaren arbeta med övningar från sin verktygslåda och använda sin skicklighet i att bemöta och
lyssna in var varje individ befinner sig just där och då vid varje unikt
möte. Vad gäller kommunal vuxenutbildning och SFI är det styrdokumenten för respektive skolform som är utgångspunkten för arbetet.
Nedan följer exempel på hur den specifika kunskap som
studie- och yrkes/karriärvägledare har kan användas för att effektivisera beslutsprocessen hos vuxna.
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Exempel:
u

u

Karriärvägledning innebär att man erbjuds ett professionellt vägledningssamtal som följer exempelvis Egans modell (se sid 32) där man
gör en kartläggning kring hur det var tidigare, vilken situation som
råder nu och vart man vill i framtiden.
Syfte: Att individen får berätta om sin tidigare karriär, hur nuläget ser
ut, vilka förutsättningar man ser sig ha och önskad framtidssituation,
för att få en grund att utgå ifrån i samtalet.
Teorianknytning: Karriärvägledningsteorier, vägledningsteorier, samtalsmetodik.
Sätta upp mål och delmål.
Syfte: Att ge individen verktyg för att själv kunna identifiera mål och
möjligheter, att själv göra en handlingsplan för att nå det önskade
målet.
Teorianknytning: Karriärvägledningsteorier, vägledningsteorier och
samtalsmetodik.

I samtalet kan man använda sig av
många olika metoder, här ger vi två
exempel på arbetsmaterial där R
Vance Peavy (2000) ligger till grund.
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UPPFÖLJNING & UTVÄRDERING
Som redskap för att göra uppföljning och
utvärdering kan ”PDSA-hjulet” användas.
Plan (Planera), Do (Genomföra), Study
(Utvärdera) och Act (Förbättra) användas.
Hjulet består av fyra olika punkter som
styrgrupperna använder sig av för att
kontinuerligt hålla förbättringsprocessen
igång.
1.

2.
3.
4.

I den första fasen, planeringsfasen,
fastställer man var organisationen
befinner sig i SYV-arbetet och vad
delmål och slutmål för den bestämd
period skall vara.
I nästa fas som är genomförandefasen
bestämmer man hur målen skall nås.
I den tredje fasen, utvärderingsfasen,
stäms resultatet av och analyseras.
I den fjärde och sista fasen i PDSA- hjulet
beslutas det hur förbättringsprocessen i SYV-arbetet skall fortsätta. Där
efter går arbetet in i fas 1 igen i det
ständigt roterande PDSA-hjulet.

För att kunna mäta kvaliteten krävs naturligtvis uppföljning och utvärderingar så man vet att man är på rätt väg. Här har vi förslag på hur detta
skulle kunna göras.
SYV-planen för kommunen bör kontinuerligt följas upp av styrgruppen
som kan bestå av förvaltningschef, verksamhetschef, skolledare, utvecklingsledare och chefen för vägledningen i kommunen. Tänk på att löpande
informera politikerna hur det går. På den enskilda enheten kan det vara
följande professioner som utvärderar SYV-planen: studie- och yrkesvägledare, verksamhetschefer/rektorer och förstelärare/lärare.
Ett annat verktyg som kan användas för att utvärdera SYV-planen är
Skolverkets självskattningsinstrument BRUK som är uppbyggt efter skollagen och de två första avsnitten från läroplanerna. I BRUK är det hela
arbetslaget eller personalen för en enhet som tillsammans jobbar fram
ett resultat. En av fördelarna med BRUK är att man här kan jämföra sina
resultat över tid för att på det sättet kunna se åt vilket håll utvecklingskurvan pekar. Genom BRUK fås tre olika färgskalor. Röd färg betyder att
det är något som skall åtgärdas omgående. Gul färg indikerar att det är
något som behöver förändras på långsikt. Grön färg är något som är bra
och behöver säkras så att det inte försämras.

Förbättringsprocessen
(PDSA-hjulet)
• Var är vi
och vad ska vi
uppnå?

• Hur arbetar
vi vidare?

Förbättra

Planera

Utvärdera

Genomför

• Hur blev
resultatet?
Analys
Edwards Deming, PDSA – Plan,
Do, Study, Act

• Hur uppnår
vi det?
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Här ges några exempel
på hur en utvärdering
kan göras
u

u

u

u

u

u

HUR UTVÄRDERAS SYV-PLANEN?

Styrgruppen utvärderar SYV-planen
kontinuerligt genom PDSA-hjulet.
Skolans personal svarar på enkäter för
att deras erfarenheter och reflektioner skall tas till vara efter varje syv-aktivitet.

Hur kan man använda/bearbeta resultatet?

Exempel:
-Hur mottog eleverna övningen vi
gjorde?
-Skall vi fortsätta att ha den här övningen?
-Om ja, kan vi förbättra den på något
sätt?
-Om nej, vad skall vi ersätta den med?
Skolans personal använder sig av
BRUK för att säkerställa kvalitetsarbetet.
Eleverna får efter varje syv-aktivitet
svara på en Google Drive-enkät där
frågeställaren får ett svarsresultat direkt. Enkäterna har också ett pedagogiskt syfte eftersom eleverna får öva
sig i att utveckla sina förmågor i att
utvärdera och ta beslut.

Det är lämpligt att styrgruppen för kommunen samlar in resultaten från
alla enheter för att sammansälla och analysera dem. Här kan man med
fördel använda PDSA-hjulet, (s. 19), så att arbetet kommer in i en återkommande process. Resultaten stäms av med uppsatta mål för att se
om man är på rätt väg eller om något behöver revideras. De mål som
tas fram lämnas till enheterna som konkretiserar studie- och yrkesvägledningsarbetet mot uppsatta mål. På så sätt säkerställs att alla kommunens invånare, från grundskola till vuxen och genom hela arbetslivet
får likvärdig studie- och yrkesvägledning och att vägledningsarbetet
kvalitetssäkras.

Exempel:
-Vilka var de viktigaste erfarenheterna
som jag fick med mig från PRAO:n,
studiebesöket, skuggningen?
-Idag jobbade vi med kroppsspråk,
vad lärde jag mig av det?
-Vilka egenskaper bör man ha för att
jobba inom ett teknikföretag?
-Har jag de egenskaper som behövs
inom ett teknikföretag?
-Har jag en individuell studieplan?
-Har jag fått bra kännedom olika
yrkesbranscher?
Djupintervjuer av elever och involverad personal är ett komplement
till enkäterna. Vid djupintervju kan
man använda enkätfrågorna som
utgångsfrågor och sedan kan man
ställa följdfrågor utifrån de individuella svaren.
Statistik används över tid för att kunna
analysera effekterna av systematiskt
SYV-arbete genom SYV-planen.

Resultaten från enkäter och djupintervjuer som gjorts med elever och
personal behöver sammanställas och analyseras av, förslagsvis, styrgruppen på enheten för att se hur arbetet ska fortskrida för att förbättra och
vidareutveckla SYV-planen och det systematiska kvalitetsarbetet.

Avslutning
Det här materialet är tänkt att användas som en handledning i hur en
SYV-plan skapas för alla elever och invånare i en kommun. Materialet
behöver dock inte följas från pärm till pärm, utan arbetsgången beror på
kommunens nuläge. Till exempel kan det vara intressant att börja titta
på olika sätt att börja utvärdera kommunens vägledning eller att skapa en
arbetsgrupp eller styrgrupp på varje enhet för arbetet med studie- och
yrkesvägledning. Kommunens och organisationens förutsättningar får
styra arbetet. På lång sikt är målbilden att alla kommuners arbete med
studie- och yrkesvägledningen kan beskrivas som i önskeläget En ovanlig
kommun, men då omdöpt till En vanlig kommun. Vi tror att en kommunal
SYV-plan är ett stort steg på väg.
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BILAGA
Om studie- och yrkesvägledning:
Profession - Individ - Samhälle
Studie- och yrkesvägledning är en profession som vilar på både teoretisk och
praktisk grund. Vägledning behöver ses i ett bredare perspektiv än något som
”bara” sker på varje enskild skola eller enhet. Här beskrivs studie- och yrkesvägledningens betydelse för professionen, individen och samhället för att sätta
arbetet i sitt rätta teoriska sammanhang.
Studie- och yrkesvägledning är en professionell hjälp alla bör erbjudas för att
kunna forma sina karriärer och kunna handskas med ett livslångt karriärförlopp.
I en tid där val så tidigt är framtidens grund behöver individen såväl kunskaper
som färdigheter för att kunna hantera och se både möjligheter och alternativ,
enligt teorin Planned Happenstance av Krumboltz J. D. & Levin A. S, (2004).
Bland andra karriärvägledningsteoretikern John D. Krumboltz beskriver i sin
”Social Learning Theory”, Krumboltz, J D (1979) att studie-och yrkesvägledning
är en process som tar tid och att vi lär oss genom våra fortlöpande erfarenheter.
Beslutsprocessen kan bestå av ett eller flera samtal och de olika delarna är,
nuvarande situation, önskad situation och strategier för att nå målen. Här nedan
kan ni se Gerald Egans modell för hur man som studie- och yrkesvägledare kan
leda en person genom en beslutsprocess.

Stage1:
Current scenario

Stage2:
Preferred scenario

Stage3:
Action Strategies

Story

Possibilities

Possible
strategies

New
perspective

Changed
agenda

Best-fit
strategies

Value

Commitment

Plan

How do I make it happen?

Figur: The Skilled Helper Model (Gerald Egan)
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För att tydliggöra att karriärvägledning måste finnas som en medveten plan med
uppsatta mål är det bra att arbeta utifrån teman där man kommer fram till vad
eleverna behöver ha med sig i utvecklandet av sina framtidsplaner från lågstadiet upp till och med gymnasiet och in i vuxenlivet. Parson (1908), man brukar
kalla honom studie- och yrkesvägledningens fader, menade att om man har bra
kunskap om sig själv och alternativen (omvärlden) samt ett sunt resonemang
däremellan har man bra förutsättningar att göra väl underbyggda val för sig själv.
På denna grundval gäller det att skapa strategier för att själv kunna forma sin
framtid i önskad riktning. I dag talar man om "Hur konstruerar jag min karriär?”
”The Theory of Career Construction”, CCT, Savickas M.L (2002) istället för "Hur
väljer jag utbildning eller yrke?"
Studie- och yrkesvägledarens förhållningssätt i alla aktiviteter som görs utgår
från professionens vetenskapliga grund såsom vägledningsteorier, karriärvägledningsteorier, samtalsmetodik, beprövad erfarenhet samt Vägledarföreningens
etiska riktlinjer. Sveriges vägledarförening är en intresseförening som verkar för
att stärka och utveckla studie-, yrkes- och karriärutveckling. Vägledningsarbetet
ska präglas av professionalism och god etik. Syftet med de etiska riktlinjerna är
att de ska kunna fungera som stöd för de som arbetar med vägledning och för
de som möter vägledning.
Nedan följer några utgångspunkter för vägledning som är av betydelse för de
etiska riktlinjerna och som är viktiga att känna till när man utformar arbetet med
studie- och yrkesvägledning på en enhet.

Profession
•
•
•
•
•
•

Vägledning bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Vägledare strävar
efter att utveckla sin verksamhet samt följa den utveckling som sker avseende teorier och metoder för vägledning.
Vägledare respekterar varje människas unika och lika värde, främjar rättvisa
och likabehandling och motverkar all form av diskriminering.
Vägledare främjar individers fria och övervägda studie- och yrkesval.
Vägledare strävar efter en god självkännedom och medvetenhet om de egna
attityderna och värderingarna gentemot individ och samhälle.
Vägledare har kunskap om och följer gällande regler för tystnadsplikt och
sekretess.
Vägledare är medveten om gränserna för den egna kompetensen och
hänvisar till annan kompetens när sådan erfordras.
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Individ
•
•
•
•
•
•
•

Vägledaren sätter individen i centrum och står fri från särintressen.
Vägledare anpassar vägledningsinsatserna efter sökandes behov.
Vägledaren strävar efter att ge relevant, tydlig och objektiv information.
Vägledaren är tydlig med förutsättningarna för mötet och om sin egen kompetens.
Vägledaren hanterar uppgifter om personliga förhållanden med respekt för
individens integritet.
Vägledaren strävar i urvalssituationer efter opartiskhet och neutralitet samt
är beredd att motivera sina åsikter och handlingar.
Bemötande av individer ska grundas på respekt och en strävan efter att
etablera goda relationer.

Samhälle
•

För området vägledning finns lagar, förordningar och mål som reglerar och
påverkar vägledningsarbetet. Vägledaren har kunskap om och utgår från
dessa i sitt arbete.

•

Vägledaren bör sträva efter att utveckla och upprätthålla förtroendet hos
medborgarna för vägledningsverksamheten och den professionella kompetensen.
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