Handlingsplan för studie- och
yrkesvägledning som hela skolans ansvar
(Reviderad 2022-05-01)
Att göra val inför framtiden är en ständigt pågående process. Elevens studie- och yrkesval har stor
betydelse för hur livet kommer att utvecklas. Studie- och yrkesvägledning är en rättighet för eleven och
skolan har ett viktigt och omfattande uppdrag att stödja eleverna i att göra väl underbyggda val. (Förord
i Skolverkets allmänna råd och kommentarer 2013)

BAKGRUND
Det är av stor vikt att alla barn, elever och studerande i kommunen får en likvärdig
studie- och yrkesvägledningsgrund att stå på.
Kultur och utbildning definition av studie- och yrkesvägledning i denna handlingsplan är:
Studie och yrkesvägledning är all den verksamhet som bidrar till att förbereda eleverna inför studie- och
yrkesval. Skolan skall sträva efter att varje elev
•
•
•

utvecklar sin självkännedom och sin förmåga till individuell studieplanering
medvetet tar ställning till fortsatt studie- och yrkesinriktning på grundval av samlade
erfarenheter och kunskaper samt aktuell information
ökar sin förmåga att analysera olika valmöjligheter och kan bedöma vilka konsekvenser dessa
kan ha.

I den följande handlingsplanen finns även riktlinjer för hur uppdraget skall genomföras.
Handlingsplanen är förankrad i aktuella läroplaner (Lgr 22) samt Skolverkets allmänna
råd med kommentarer Arbete med studie och yrkesvägledning publicerad av Skolverket 2013.

SYFTE och MÅL
Syftet med studie- och yrkesvägledning är att öka barns/elevers/studerandes självinsikt
och förståelse för sin omgivning så att de kan göra väl underbyggda val och kan välja mål
för sin framtid. Arbetet med studie- och yrkesvägledning är en del av kommunens, och
inom samverkansområdet för gymnasiet, övergripande uppdrag och det är viktigt att
detta arbete görs likvärdigt på alla kommunens skolor. Skolan ska aktivt och medvetet
främja elevernas lika rättigheter och möjligheter, oberoende av könstillhörighet. Skolan
har också ett ansvar för att synliggöra och motverka könsmönster som begränsar
elevernas lärande, val och utveckling.
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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.
Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolans alla stadier. De ska också få
underlag för att välja fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den obligatoriska skolan
samverkar med den gymnasiala utbildningen samt vuxenutbildningar som eleverna
fortsätter till. Det förutsätter också en samverkan med arbetslivet och närsamhället i
övrigt.
Praktiska arbetslivserfarenheter, undervisning som rör arbetslivet, studiebesök och
utbildningsinformation är en viktig del i studie- och yrkesvägledningen. Syftet med
praktisk arbetslivsorientering (prao), praktik, studiebesök, besök av yrkesverksamma,
auskultation m.m. är att ge eleverna konkreta erfarenheter från arbetslivet. Dessa
aktiviteter fyller en viktig funktion genom att eleven kan bilda sig en uppfattning om
olika yrken men även om sina möjligheter och begränsningar.
För att uppfylla mål och syfte är det av stor vikt att kommunen bedriver en oberoende
och opartisk studie- och yrkesvägledning som utgår från individens behov och
förutsättningar.
Skolan har som mål att ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola/
utbildning
•
•
•
•

kan göra väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning
ska kunna granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den
egna framtiden
har en inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv och får
kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige och andra länder.
kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt
sätt, ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap

I Skolverkets Allmänna råd med kommentarer om studie- och yrkesvägledning Arbete
med studie- och yrkesvägledning 2013 står att:
•

Eleven ska i undervisningen få möjlighet att utveckla kunskaper om
utbildningsvägar och arbetsliv och få egna upplevelser av hur arbetslivet fungerar.

•

Elevens studie- och yrkesvägledning ska alltid baseras på en balans mellan
personliga intressen, förutsättningar, saklig information om arbetslivets
kvalifikationskrav och om hur arbetsmarknaden ser ut inom olika yrkesområden.

•

Genom information, undervisning och vägledning kan skolan arbeta med att
vidga elevens perspektiv för att kunna upptäcka andra yrkesområden än dem som
de genom sin bakgrund redan känner till.
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•

Redan under de första skolåren i den obligatoriska skolan kan kontakter med
arbetslivet etableras så att de yngsta elevernas nyfikenhet om arbete och yrken tas
tillvara i undervisningen. Skolan utgör också i sig själv en stor och viktig
arbetsplats som utnyttjas.

•

Det är viktigt att den individuella utvecklingsplanen används som redskap vid
vägledning i den obligatoriska skolan och den individuella studieplanen för
studier inom den frivilliga skolan.

HANDLINGSPLAN
Handlingsplan och riktlinjer skall integreras i alla skolors och förskolors verksamhetsplan.
Rektor vid respektive skolenhet ansvarar för att planera, följa upp, utvärdera och utveckla
studie-och yrkesvägledning. All personal skall arbeta med studie- och yrkesvägledning
utifrån Skolverkets allmänna råd. Personalen utgår från de punkter i handlingsplanen som
är aktuella för verksamheten. För att säkerhetsställa att eleverna får en likvärdig studie och yrkesvägledning ska varje skola, i samråd med studie- och yrkesvägledare, skapa en
lokal handlingsplan som visar på vad som ska göras, vem som ska göra det, när och hur
det ska göras. Denna handlingsplan ska utvärderas och följas upp kontinuerligt.

För inspiration/pedagogiska planeringar mm. finns Idébanken
https://www.ystad.se/skola/stod-for-pedagoger/pedagog-i-ystad/stod-och-resurser/syv--idebank/ till hjälp.
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Handlingsplan för personal i förskolan
När barnen lämnar förskolan ska de i den pedagogiska leken ha
•

fått träning i självkännedom

•

fått utrymme att utvecklas i en tillåtande miljö där personalen aktivt arbetar med
att synliggöra och motverka könsmönster som begränsar elevernas lärande, val
och utveckling

•

ställts inför olika valsituationer, fått välja aktivt och sedan fått hjälp med att
reflektera över konsekvenserna

•

fått prova på att söka information och fått hjälp att granska den

Handlingsplan för personal i förskoleklass - åk 6
När eleverna lämnar åk 6 ska de ha
•

tränats i självkännedom och fått stöd i att själva utforska, identifiera och
formulera sina intressen, möjligheter och drömmar inför framtiden

•

fått utrymme att utvecklas i en tillåtande miljö där personalen aktivt arbetar med
att synliggöra och motverka könsmönster som begränsar elevernas lärande, val
och utveckling
ställts inför olika valsituationer, fått välja aktivt och sedan fått hjälp med att
reflektera över konsekvenserna. I detta ingår en ökad förståelse av hur olika
föreställningar om vad som är kvinnligt och manligt kan påverka människors
möjligheter samt deras förmåga att kritiskt granska hur könsmönster kan begränsa
människors livsval och livsvillkor. De ska också fått en ökad medvetenhet om
andra påverkansfaktorer vid valsituationer, så som traditioner och kompisar etc

•

•

fått prova på att söka information via olika källor och fått hjälp att kritiskt granska
dessa

•

fått en introduktion till att kunna koppla skolämne till yrke

•

fått kunskap om olika yrken och branscher

•

fått introduktion till hur arbetsmarknaden fungerar

•

insikt i varför man arbetar
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Handlingsplan för personal i åk 7-9
När eleverna lämnar åk 9 ska de ha
•

tränats i självkännedom och fått stöd i att själva utforska, identifiera och
formulera sina intressen, möjligheter och drömmar inför framtiden. Detta ska
göras genom målformulering samt en plan för hur eleven ska nå målen

•

fått utrymme att utvecklas i en tillåtande miljö där personalen aktivt arbetar med
att synliggöra och motverka könsmönster som begränsar elevernas lärande, val
och utveckling

•

ställts inför olika valsituationer, fått välja aktivt och sedan fått hjälp med att
reflektera över konsekvenserna. I detta ingår en ökad förståelse av hur olika
föreställningar om vad som är kvinnligt och manligt kan påverka människors
möjligheter samt deras förmåga att kritiskt granska hur könsmönster kan
begränsa människors livsval och livsvillkor. De ska också fått en ökad
medvetenhet om andra påverkansfaktorer vid valsituationer, så som traditioner
och kompisar etc

•

fått sådana kunskaper i att söka och granska information att de självständigt kan
hitta den information de behöver som handlar om deras karriär

•

fått träning i att se samband och kunna koppla ämne till yrke

•

fått kunskap om olika yrken och branscher

•

kunskap om hur arbetsmarknaden fungerar och har fungerat i Sverige och i andra
länder så som regler, rättigheter och löner.

•

ökad insikt i varför man arbetar

•

kunskap om olika utbildningsvägar i Sverige och i andra länder

•

kunskap om hur man söker arbete

Handlingsplan för personal i grundsärskolan
När eleverna lämnar särskolan ska de ha
•

tränats i självkännedom och fått stöd i att själv utforska, identifiera och formulera
sina intressen, möjligheter och drömmar inför framtiden
•

fått utrymme att utvecklas i en tillåtande miljö där personalen aktivt arbetar med
att synliggöra och motverka könsmönster som begränsar elevernas lärande, val
och utveckling
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•

ställts inför olika valsituationer, fått välja aktivt och sedan fått hjälp med att
reflektera över konsekvenserna. I detta ingår en ökad förståelse av hur olika
föreställningar om vad som är kvinnligt och manligt kan påverka människors
möjligheter samt deras förmåga att kritiskt granska hur könsmönster kan begränsa
människors livsval och livsvillkor. De ska också fått en ökad medvetenhet om
andra påverkansfaktorer vid valsituationer, så som traditioner och kompisar etc

•

fått prova på att söka information via olika källor och fått hjälp att granska dessa
kritiskt

•

fått en introduktion till att kunna koppla skolämne till yrke

•

fått kunskap om olika yrken och branscher

•

insikt i varför man arbetar

•

kunskaper om olika utbildningsvägar

.
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