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1. INLEDNING 
Projektet	Vägledning	för	livet	är	ett	samarbete	mellan	kommunalförbunden	Skaraborg,	
Fyrbodal	och	Sjuhärad.	Projektets	övergripande	syfte	är	att	stärka	studie-	och	yrkesväg-
ledningsfunktionen	 i	 de	 tre	 kommunalförbunden.	 Detta	 antas	 bland	 annat	 leda	 till	 en	
bättre	matchning	mellan	utbildning	och	arbetsmarknad,	med	fokus	på	att	öka	intresset	
för	yrkesutbildningar	samt	bryta	könsstereotypa	valmönster.	Målsättningen	är	bland	an-
nat	att	skapa	en	uppdaterad	studie-	och	yrkesvägledning	som	har	kompetens	och	förmåga	
att	 vägleda	 individer	genom	hela	arbetslivet,	 samt	uppdatera	 studie-	och	yrkesvägled-
ningsfunktionen	där	nätverk	organiseras	och	struktureras	på	så	vis	att	studie-	och	yrkes-
vägledningen	blir	hela	skolans	ansvar.	Projektet	vänder	sig	därför	främst	till	studie-	och	
yrkesvägledare,	skolchefer,	rektorer,	lärare,	unga	i	åldrarna	15–24	år,	samt	i	vissa	delar	
även	yrkesverksamma	upp	till	64	år.	Projektet	startade	2017-04-01	och	pågår	till	och	med	
2019-03-31.	Den	huvudsakliga	finansiären	är	Europeiska	socialfonden.		
	
I	detta	PM	presenterar	vi	utfallet	av	en	kartläggning	vi	genomfört	med	fokus	på	studie-	
och	yrkesvägledning	i	vid	bemärkelse	hos	skolor	och	kommuner	inom	de	tre	kommunal-
förbunden.	Vi	har	intervjuat	rektorer	och	skolchefer,	där	den	centrala	utgångspunkten	för	
dessa	samtal	har	varit	Skolverkets	allmänna	råd	om	arbetet	med	studie-	och	yrkesvägled-
ning	i	vid	bemärkelse	(som	hela	skolans	ansvar).	Dessa	innehåller	rekommendationer	om	
hur	huvudmän	och	skolpersonal	kan	arbeta	för	att	uppfylla	de	krav	som	ställs	utifrån	gäl-
lande	lagstiftning.	För	att	arbetet	med	studie-	och	yrkesvägledning	ska	bli	så	likvärdigt	
som	möjligt	mellan	skolor	rekommenderar	Skolverket	att	de	allmänna	råden	följs.		
	
Studie-	och	yrkesvägledning	i	vid	bemärkelse	handlar	om	att	alla	elever	får	de	bästa	för-
utsättningarna	för	att	kunna	göra	informerade	val	angående	såväl	studie-	som	yrkesval.	
Studie-	och	yrkesvägledning	innefattar	därmed	all	den	verksamhet	som	kan	bidra	till	att	
elever	 får	kunskap	och	 färdigheter	som	kan	vara	underlag	 för	beslutsfattande	rörande	
framtiden.	Det	kan	alltså	handla	om	exempelvis	praktiska	arbetslivserfarenheter,	utbild-
ningsinformation,	utveckling	av	självkännedom	samt	undervisning	som	rör	arbetslivet.	
Studie-	och	yrkesvägledning	i	snäv	bemärkelse	handlar	i	stället	om	det	arbete	som	den	
enskilda	studie-	och	yrkesvägledaren	gör	i	sitt	dagliga	arbete	gentemot	elever.	
	
Den	resterande	delen	av	rapporten	är	uppdelad	i	fyra	kapitel.	I	det	första	ger	vi	en	över-
gripande	beskrivning	av	vår	informationsinsamling.	Därefter	följer	två	kapitel	i	vilka	vi	
redogör	för	utfallet	av	intervjuerna	med	rektorer	respektive	skolchefer.	Vi	har	medvetet	
valt	att	vara	sparsamma	med	våra	reflektioner	i	dessa	kapitel,	och	i	stället	låtit	texten	tala	
för	sig	själv.	I	stället	har	vi	samlat	våra	huvudsakliga	reflektioner	utifrån	det	insamlade	
materialet	i	rapportens	avslutande	kapitel.	
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2. OM INFORMATIONSINSAMLINGEN 
Vi	har	genomfört	intervjuer	inom	alla	tre	kommunalförbund.	De	informanter	som	har	del-
tagit	är	rektorer	samt	förvaltningschefer	med	ansvar	för	skolan	(skolchefer).	I	Bilaga	1	
och	2	finns	de	intervjuguider	som	varit	utgångspunkten.	Som	framgår	av	dessa	följer	de	
ungefär	samma	mönster,	dock	med	 lite	olika	 fokus	beroende	på	vilken	yrkesroll	 infor-
manten	har;	eftersom	rektorer	ska	ha	tydliga	insikter	i	verksamheternas	vardag	har	frå-
gorna	ställda	till	dessa	varit	av	mer	detaljerat	(operativt)	slag.	Dessutom	har	frågorna	an-
passats	utifrån	om	skolan/kommunen	har	en	dokumenterad	plan	gällande	studie-	och	yr-
kesvägledning	som	hela	skolans	ansvar.		
	
Vår	initiala	plan	var	att	genomföra	45	intervjuer,	jämt	fördelade	över	de	tre	kommunal-
förbunden	samt	innefattande	representation	från	samtliga	38	kommuner.	Vårt	urval	av	
informanter	förankrades	hos	projektets	arbetsgrupp.	Dess	medlemmar	skickade	även	ett	
e-postmeddelande	till	var	och	en	av	de	tänkta	respondenterna	med	information	om	kart-
läggningen,	inklusive	ett	uttryckligt	önskemål	om	att	de	avvarar	tid	för	en	intervju.	
	
Av	dessa	45	genomförde	vi	intervjuer	med	just	över	hälften.	Några	tackade	uttryckligen	
nej	till	en	intervju,	medan	vi	inte	hörde	något	från	övriga	(trots	upprepade	försök	till	kon-
takt	både	via	e-post	och	telefon).	Ett	kompletterande	urval	av	29	informanter	gjordes	där-
för,	vilket	 ledde	till	att	vi	genomförde	totalt	36	 intervjuer.	Av	dessa	är	26	rektorer	(17	
kvinnor	och	9	män),	varav	13	finns	på	högstadiet,	5	på	gymnasiet	och	8	på	vuxenutbild-
ningen.	Av	de	10	skolcheferna	(6	kvinnor	och	4	män)	finns	4	i	Skaraborg,	3	i	Fyrbodal	och	
3	i	Sjuhärad.	Av	de	38	kommunerna	inom	kommunalförbunden	är	29	av	dem	represente-
rade	bland	informanterna.			
	
En	av	frågorna	vi	ställde	till	samtliga	36	informanter	är	om	de	känner	till	projektet	Väg-
ledning	för	livet.	Av	rektorerna	är	det	många	som	inte	känner	till	det,	eller	vad	det	syftar	
till.	Av	skolcheferna	är	det	ett	par	som	berättar	att	de	fått	ta	del	av	information	från	pro-
jektet	via	i	skolchefsnätverket,	medan	ett	par	andra	berättar	att	de	lite	i	förbifarten	sett	
information	om	projektet.	Övervägande	delen	av	informanterna	tycker	att	det	är	svårt	att	
hålla	reda	på	alla	projekt	som	genomförs.	
	

3. SKOLORNAS ARBETE MED STUDIE- OCH YRKESVÄG-
LEDNING SOM HELA SKOLANS ANSVAR 

Av	de	26	intervjuade	rektorer	uppger	12	av	dem	att	deras	skola	har	en	dokumenterad	
plan	för	arbetet	med	studie-	och	yrkesvägledning	som	hela	skolans	ansvar.	Av	dessa	finns	
tre	i	Skaraborg,	fem	i	Fyrbodal	och	fyra	i	Sjuhärad.	I	princip	alla	dessa	planer	är	baserade	
på	de	allmänna	råden.	Somliga	har	en	mer	utvecklad	beskrivning	än	andra	avseende	ex-
empelvis	den	 interna	ansvarsfördelningen,	men	överlag	ser	planerna	ganska	 lika	ut.	Vi	
uppfattar	också	att	flera	av	dessa	skolor	har	ett	välutvecklat	arbete	med	studie-	och	yr-
kesvägledning	som	hela	skolans	ansvar.	Många	av	planerna	från	de	12	skolorna	finns	till-
gängliga	på	skolans,	och	i	vissa	fall	kommunens,	hemsida.		
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I	de	skolor	som	övriga	14	intervjuade	rektorer	ansvarar	för	finns	det	alltså	inte	en	doku-
menterad	plan	för	studie-	och	yrkesvägledning	i	vid	bemärkelse,	även	om	några	av	sko-
lorna	jobbar	på	att	ta	fram	en.	Dessa	14	är	fördelade	över	samtliga	tre	kommunalförbund	
(om	än	inte	helt	jämnt).	Övervägande	delen	av	rektorerna	beskriver	att	en	av	de	största	
anledningarna	till	att	det	inte	finns	en	sådan	dokumenterad	plan	är	att	det	organisations-
mässigt	inte	är,	eller	har	varit,	lämpligt.	Exempelvis	beskriver	en	rektor	att	eftersom	sko-
lenheten	är	så	liten	har	det	inte	funnits	något	behov	av	en	dokumenterad	plan.	En	annan	
rektor	berättar	att	eftersom	studie-	och	yrkesvägledning	ingår	i	så	mycket	annat	arbete	
på	skolan	återfinns	arbetet	i	flera	andra	handlingsplaner,	och	att	det	därför	inte	heller	har	
funnits	behov	av	en	plan	fokuserad	på	studie-	och	yrkesvägledning.	En	tredje	informant	
anser	att	en	sådan	plan	blir	överflödig	eftersom	skolan	redan	har	så	många	olika	planer	
och	styrdokument	som	det	arbetas	med	(som	ligger	till	grund	för	såväl	studie-	och	yrkes-
vägledning	som	övrigt	arbete	i	skolan).		
	
Det	finns	också	ett	par	informanter	som	berättar	att	studie-	och	yrkesvägledning	inte	är	
något	som	faller	under	rektorsansvaret,	utan	är	en	del	av	den	centrala	verksamheten.	Och	
att	det	i	sin	tur	innebär	att	planarbetet	inte	heller	faller	på	rektorn	eller	skolan,	utan	att	
det	snarare	är	en	förvaltningsövergripande	fråga.	Här	är	det	alltså	väldigt	tydligt	att	de	
inte	uppfattar	studie-	och	yrkesvägledning	som	hela	skolans	ansvar,	utan	det	är	något	som	
studie-	och	yrkesvägledaren	arbetar	med	i	sin	yrkesroll.	
	
Även	om	det	alltså	skiljer	sig	åt	huruvida	de	aktuella	skolorna	har	en	dokumenterad	plan	
eller	 inte	svarar	rektorerna	 i	många	avseenden	 likartat	på	våra	 frågor	utifrån	enskilda	
delar	av	de	allmänna	råden.	I	resterande	del	av	kapitlet	presenterar	vi	därför	huvudsakli-
gen	det	sammantagna	resultatet	från	intervjuerna	med	de	26	rektorerna.	Vi	gör	det	för-
delat	på	fyra	underavsnitt,	som	i	tur	och	ordning	behandlar	följande:			
	

• Rutiner	och	metoder	för	att	planera,	utvärdera	och	utveckla	studie-	och	yrkesväg-
ledningen	

• Ansvarsfördelning	för	studie-	och	yrkesvägledningen	
• Studie-	och	yrkesvägledningen	kontinuerligt	och	integrerat	i	utbildningen	
• Organisering	av	studie-	och	yrkesvägledningen	med	koppling	till	arbetslivet	

	
3.1 Rutiner och metoder för att planera, utvärdera och utveckla 
studie- och yrkesvägledningen (Allmänna råden, 1:3) 
Ungefär	hälften	av	de	12	rektorerna	som	har	en	dokumenterad	plan	för	studie-	och	yrkes-
vägledning	beskriver	att	planernas	utformande	inte	bara	fungerar	som	en	övergripande	
plan	utan	också	som	arbetsbeskrivning,	ansvarsfördelning	och	årshjul.	Ett	av	de	mer	ut-
vecklade	arbetssätten	kan	hämtas	från	en	skola	inom	Skaraborgs	kommunalförbund.	Rek-
torn	beskriver	att	samtliga	enheter	inom	skolan	har	egna	planer,	samt	att	de	har	en	över-
gripande	gemensam	plan.	Den	sistnämnda	tillkom	för	ett	år	sedan	och	innehåller	rutiner,	
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metoder,	aktiviteter,	uppföljning	och	utvärdering,	samt	ansvarsfördelningar	och	beskriv-
ningar	av	vem	som	gör	vad	och	när	på	året.	
	
Några	av	rektorerna	berättar	att	deras	dokumenterade	plan	har	likheter	med	en	slags	ak-
tivitetsplan	som	kontinuerligt	revideras.	Samtidigt	beskriver	samtliga	12	informanter	att	
planen	utgör	grunden	för	löpande	planering	inom	området.	Några	av	dem	beskriver	att	
planen	är	ett	konstant	levande	dokument	som	ligger	till	grund	för	planeringen	av	skolåret,	
och	att	den	därmed	alltid	aktualiseras	och	ligger	till	grund	för	det	operativa	arbetet.	Några	
informanter	beskriver	att	planen	efterlevs	eftersom	den	är	så	väl	integrerad	i	läroplanen	
att	den	per	automatik	realiseras	när	läroplanen	efterföljs.		
	
De	allra	flesta	av	rektorer	som	ansvarar	för	skolor	utan	en	dokumenterad	plan	uppger	att	
det	finns	rutiner	och	metoder	för	planering,	utvärdering	och	utveckling	av	studie-	och	yr-
kesvägledningen,	men	att	dessa	inte	finns	beskrivna	i	ett	sammantaget	dokument.	De	me-
nar	att	arbetet	i	stället	är	antingen	beskrivet	andra	befintliga	dokument,	eller	så	finns	det	
muntliga	överenskommelser	(beslut)	om	hur	arbetet	ska	ske.	Rektorernas	svar	är	dock	
mer	övergripande	än	för	de	som	har	en	plan,	och	efter	samtalen	är	det	för	oss	fortfarande	
oklart	i	vilken	utsträckning	det	är	tydligt	för	alla	(eller	i	alla	fall	för	många)	på	skolorna	
utan	en	dokumenterad	plan	vad	de	aktuella	rutinerna	och	metoderna	sammantaget	fak-
tiskt	utgörs	av.	
 
Vår	bild	utifrån	samtalen	med	alla	26	rektorer	är	att	det	i	många	fall	finns	planering	(och	
relaterad	uppföljning)	som	handlar	om	studie-	och	yrkesvägledning	som	hela	skolans	an-
svar,	men	att	det	sker	i	väldigt	varierande	omfattning.	I	avsnitt	3.3	avseende	integrering	
av	studie-	och	yrkesvägledningen	i	utbildningen	ger	vi	några	nyanser	i	detta.	Fler	rektorer	
–	både	från	större	och	mindre	skolor	–	lyfter	fram	att	mindre	skolor	har	lättare	att	följa	
planen,	och	att	uppföljning	av	arbetet	blir	mer	naturligt	eftersom	skolenheterna	är	så	små.	
Storleken	gör	att	det	ofta	finns	möjlighet	till	en	snabbare	process	vid	förändringsarbete	
eftersom	färre	medarbetare	deltar	i,	och	blir	påverkade	av,	det.	
	
I	relation	till	föregående	stycke	är	det	intressant	att	lyfta	fram	rektorernas	svar	på	frågan	
om	vad	de	tycker	fungerar	bra	i	skolans	arbete	med	studie-	och	yrkesvägledning.	Här	är	
det	väldigt	många	av	de	26	rektorerna	som	lyfter	fram	studie-	och	yrkesvägledarens	indi-
viduella	samtal	med	eleverna	som	ett	välfungerande	och	viktigt	arbete.	Några	rektorer	för	
mindre	skolor	lyfter	fram	en	bra	dialog	med	det	lokala	näringslivet	som	en	styrka	i	arbe-
tet.	Det	sistnämnda	är	klart	positivt,	men	på	det	hela	 taget	 indikerar	de	sammantagna	
svaren	framför	allt	två	saker.	Dels	att	det	rimligen	finns	betydligt	mer	att	göra	hos	sko-
lorna	när	det	gäller	 framför	allt	 lärarnas	 involverande	 i	studie-	och	yrkesvägledningen	
(annars	borde	fler	lyfta	fram	detta	som	ett	välfungerande	område),	dels	att	det	finns	en	
risk	att	många	av	rektorerna	i	grunden	instinktivt	tänker	på	rollen	studie-	och	yrkesväg-
ledare	när	de	får	frågor	om	just	studie-	och	yrkesvägledning.	Det	sistnämnda	indikerar	i	
sin	tur	att	det	inte	är	helt	naturligt	att	tänka	studie-	och	yrkesvägledning	som	hela	skolans	
ansvar.		
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Avseende	utvärderingen	av	det	löpande	arbetet	(med	studie-	och	yrkesvägledning	som	
hela	skolans	ansvar)	berättar	många	av	de	26	rektorerna	att	det	generellt	är	en	svårighet	
som	inte	prioriteras,	trots	att	utvärdering	borde	ha	en	mer	framträdande	roll	i	arbetet.	En	
viktig	anledningen	som	de	själva	lyfter	fram	är	att	de	upplever	att	de	ännu	inte	har	hittat	
ett	lämpligt	tillvägagångssätt	för	ett	kontinuerligt	utvärderingsarbete.	
	
I	de	fall	det	läggs	tid	och	resurser	på	utvärderingar	(och	även	uppföljning)	sker	arbetet	på	
lite	olika	sätt.	Ofta	handlar	det	om	diskussioner	i	personalgrupper/arbetslag,	och	då	med	
fokus	på	hur	de	tycker	att	arbetet	fungerar	och	om	det	finns	något	som	behöver	utvecklas.	
Ett	annat	exempel,	som	lyfts	fram	av	ett	par	informanter,	är	att	tid	avsätts	för	diskussioner	
om	detta	i	samband	med	medarbetarsamtal.	Ett	tredje	exempel	innebär	att	tid	avsätts	vid	
befintliga	möten	på	lite	högre	nivå	inom	skolan	för	att	stämma	av	hur	planen	efterlevs	och	
hur	personalen	arbetar	med	studie-	och	yrkesvägledning	i	vardagen.		
	
3.2 Ansvarsfördelning för studie- och yrkesvägledningen (All-
männa råden, 1:4) 
På	den	uttryckliga	frågan	om	det	finns	ett	tydliggörande	av	hur	ansvaret	för	studie-	och	
yrkesvägledning	är	fördelat	mellan	studie-	och	yrkesvägledare,	lärare	och	övrig	personal,	
samt	formerna	för	samarbetet	mellan	dem,	svarar	i	princip	alla	26	rektorer	att	ett	sådant	
finns	på	ett	eller	annat	sätt.	Antingen	handlar	det	om	uttryckliga	skrivningar	i	den	doku-
menterade	planen	för	studie-	och	yrkesvägledning,	eller	så	pekar	rektorerna	på	att	det	
redan	finns	en	sådan	ansvarsfördelning	i	andra	dokument	(så	som	läroplanen).		
	
Av	de	12	som	har	en	dokumenterad	plan	beskriver	de	flesta	att	deras	plan	är	utformade	
så	att	alla	berörda	roller	inom	skolan	ska	ha	ett	ansvar	för	frågan,	där	skrivningarna	van-
ligen	är	hämtade	från	de	allmänna	råden.	Hälften	av	de	12	rektorerna	menar	dessutom	
att	den	aktuella	skolpersonalen	har	fått	mycket	ansvar	i	frågan.	Samtidigt	menar	många	
av	de	26	rektorerna	att	det	inte	nödvändigtvis	är	så	att	alla	lärare	känner	att	de	har	ett	
formaliserat	ansvar	för	frågan.	En	hel	del	av	rektorerna	har	också	svårt	att	svara	på	vad	
det	är	för	arbete	som	faktiskt	genomförs	kopplat	till	studie-	och	yrkesvägledning	på	deras	
skola.	
	
Rektorerna	för	gymnasieskolor	med	yrkesprogram	berättar	dock	att	det	är	naturligt	inom	
sådana	program	att	lärarna	är	en	del	av	yrkesvägledningen	då	programmen	konstant	är	i	
kontakt	med	näringsliv	och	arbetsmarknad	(framför	allt	genom	den	praktik	som	eleverna	
har).	Inom	de	teoretiska	programmen	är	det	inte	alls	lika	naturliga	kontaktytor	med	ar-
betsmarknaden,	vilket	vissa	rektorer	tror	kan	vara	en	anledning	till	att	det	är	svårare	för	
de	lärarna	att	vara	en	del	av	studie-	och	yrkesvägledningen.	Dessutom	påtalas	det	att	en	
svårighet	med	de	mer	teoretiska	programmen	är	storleken	på	elevantalet.	Har	en	lärare	
många	elever	anses	det	försvåra	möjligheten	till	en	tydlig	individrelaterad	vägledning.	Det	
håller	vi	så	klart	med	om,	samtidigt	som	god	studie-	och	yrkesvägledning	i	många	former	
inte	behöver	vara	individbaserad	(utan	kan	vara	mer	generellt	orienterad).		
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Många	informanter	pratar	om	ett	förebyggande	arbete	för	att	kunna	erbjuda	en	bra	stu-
die-	och	yrkesvägledning	till	eleverna,	men	också	en	bättre	framtid	i	det	stora	hela.	Unge-
fär	en	fjärdedel	av	alla	rektorer	nämner	som	exempel	på	ett	förebyggande	arbete	att	yr-
kesrollen	studie-	och	yrkesvägledare	finns	(eller	borde	finnas)	som	en	del	av	elevhälsan.	
Det	finns	flera	fördelar	med	detta	berättar	informanterna.	En	sådan	är	att	arbetet	med	
studie-	och	yrkesvägledning	kan	komma	i	rätt	tid	för	de	elever	som	exempelvis	känner	en	
stress	inför	framtiden,	och	kanske	har	svårt	att	bestämma	sig	för	vad	de	ska	fokusera	på.	
En	annan	rektor	nämner	att	det	är	bra	att	få	med	ett	vägledningsperspektiv	i	elevhälsan	
eftersom	det	kan	motivera	de	elever	med	hemmasittartendenser	och	ge	dem	en	naturlig	
motivation	och	ett	mål	att	sträva	efter.		
	
Det	beskrivs	också	som	att	yrkesrollen	studie-	och	yrkesvägledare	är	en	viktig	del	i	de	
motivationssamtal	som	sker	vid	elevers	skoltrötthet,	eller	brist	på	vilja.	Viktigt	är	också	
att	få	hela	elevhälsan	att	arbeta	med	studie-	och	yrkesvägledning	för	att	få	en	röd	tråd	och	
kunna	fånga	upp	elever	innan	de	når	ett	stadie	där	de	av	olika	anledningar	inte	längre	vill	
komma	till	skolan.	En	rektor	berättar	att	hela	elevhälsoteamet	har	ett	starkt	samarbete	
tillsammans	med	studie-	och	yrkesvägledaren	för	att	fånga	upp	det	här.	Arbetet	med	att	
resterande	skolpersonal	ska	se	studie-	och	yrkesvägledning	som	hela	skolans	ansvar	pri-
oriteras	inte	i	samma	utsträckning	i	det	aktuella	fallet.		
	
Ungefär	en	tredjedel	av	de	26	rektorerna	lyfter	fram	att	det	är	viktigare	att	studie-	och	
yrkesvägledningen	är	en	tydlig	del	av	elevhälsan	(för	att	eleverna	ska	få	rätt	stöd	vid	rätt	
tidpunkt),	än	att	studie-	och	yrkesvägledning	är	en	lärares	uppgift.	De	anser	naturligtvis	
att	det	är	viktigt	att	alla	 lärare	tar	sitt	ansvar,	men	samarbetet	med	elevhälsan	är	mer	
prioriterat.	Några	rektorer	upplever	också	de	inte	kan	styra	över	hur	arbetet	med	studie-	
och	yrkesvägledningen	sker	eftersom	studie-	och	yrkesvägledarna	 i	deras	 fall	 inte	 for-
mellt	 ligger	under	 skolans	ansvar,	utan	 finns	på	 förvaltningsnivå.	Återigen	är	utgångs-
punkten	svaren	alltså	studie-	och	yrkesvägning	i	snäv,	snarare	än	vid,	bemärkelse.	
	
Kopplat	till	ansvaret	för	studie-	och	yrkesvägledningen	ställde	vi	också	en	fråga	om	det	
finns	med	en	studie-	och	yrkesvägledare	i	skolans	ledningsgrupp.	De	åtta	rektorer	som	
fick	frågan	svarade	liknande	–	studie-	och	yrkesvägledare	finns	inte	med	i	ledningsgrup-
pen,	men	gör	gästspel	ibland.		
 
3.3 Studie- och yrkesvägledningen kontinuerligt och integrerat i 
utbildningen (Allmänna råden, 1:5) 
I	de	fall	det	finns	en	beskrivning	av	hur	arbetet	ska	ske	för	att	kontinuerligt	och	integrerat	
jobba	med	studie-	och	yrkesvägledning	i	utbildningen	handlar	det	framför	allt	om	skriv-
ningar	i	läroplanen,	aktivitetsplan	eller	eventuellt	årshjul.	Nästan	samtliga	26	rektorer	är	
dock	överens	om	det	faktiska	integrationen	i	utbildningen	behöver	bli	bättre.	Men	hur	det	
ska	ske	får	vi	inga	tydliga	svar	på.	
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Faktum	är	att	integrering	av	studie-	och	yrkesvägledning	i	varje	enskilt	ämne	är	det	hu-
vudsakliga	utvecklingsområdet	som	de	26	rektorerna	lyfter	fram.	En	rektor	tycker	arbetet	
i	svenska,	samhällskunskap	och	engelska	görs	på	ett	tillfredställande	sätt	på	den	aktuella	
skolan,	men	att	 få	 in	studie-	och	yrkesvägledning	kontinuerligt	 i	de	andra	ämnena	har	
varit	svårare,	och	där	finns	det	mycket	mer	att	göra.	De	rektorer	som	relativt	nyligen	har	
fått	en	dokumenterad	plan	på	plats	(ungefär	sedan	ett	år	tillbaka)	upplever	att	den	abso-
lut	största	utmaningen	är	implementeringsarbetet	och	hur	planerna	ska	bli	en	del	av	var-
dagen.	En	informant	säger:		

	
När	det	skrivs	in	åtaganden	utanför	kurser	är	risken	också	att	de	hamnar	utanför.	

	
En	tredje	rektor	nämner	att	informationsspridning	om	hur	arbetet	ska	ske	är	problema-
tiskt,	både	till	befintlig	och	ny	personal.	Personalgruppen	har	vanligen	olika	erfarenheter	
i	frågan	som	innebär	en	utmaning	när	budskap	ska	förmedlas.	Och	ett	flertal	andra	rekto-
rer	lyfter	fram	att	det	finns	ett	behov	av	att	få	skolämnen	mer	involverade	i	praktiken,	det	
vill	säga	koppla	samman	praktik	och	skolämnen	för	att	få	en	helhet.	
	
Sammantaget	 finns	det	alltså	en	hel	del	kvar	att	göra	när	det	handlar	om	att	 integrera	
studie-	och	yrkesvägledningen	i	utbildningen.	En	stor	del	av	det	arbete	som	redan	sker	
handlar	om	sådant	som	beskrivs	i	nästa	avsnitt,	det	vill	säga	insatser	som	har	en	tydlig	
extern	koppling	(snarare	än	att	mer	”traditionella”	undervisningsmoment	modifieras	för	
att	 få	 inslag	av	studie-	och	yrkesvägledning).	Ungefär	hälften	av	rektorerna	efterfrågar	
också	mer	resurser	för	att	kunna	förbättra	stödet	till	eleverna.	Det	handlar	om	pengar,	
utbildning,	samt	mer	personal	till	elevhälsan	samt	rollen	studie-	och	yrkesvägledare.	Hu-
vudsakligen	handlar	det	dock	inte	om	resurser	för	att	lärare	ska	få	mer	utrymme	att	jobba	
med	frågorna.	En	intressant	iakttagelse	från	intervjuerna	är	att	samtliga	tre	rektorer	som	
anser	att	studie-	och	yrkesvägledningen	inte	är	hela	skolans	ansvar	på	just	deras	skola	
lyfter	(på	ett	eller	annat	sätt)	fram	att	det	är	mer	externa	resurser	som	krävs,	för	lärarna	
har	 inte	den	 tid	som	krävs	 för	att	 integrera	 studie-	och	yrkesvägledningen	 i	undervis-
ningen.		
 
3.4 Organisering av studie- och yrkesvägledningen med koppling 
till arbetslivet (Allmänna råden 3:1) 
På	frågan	om	hur	kopplingen	ser	ut	mellan	studie-	och	yrkesvägledningen	och	arbetslivet	
lyfter	de	allra	flesta	rektor	fram	yrkesmässor,	studiebesök,	organiserade	arbetsplatsträf-
far	och/eller	besök	från	olika	yrkesgrupper	i	skolan.	Förekomsten	av	denna	typ	av	aktivi-
teter	varierar,	men	en	eller	flera	av	dem	finns	generellt	med	hos	skolorna.		
	
Samtliga	rektorer	för	högstadiet	och	gymnasiet	beskriver	någon	typ	av	mässa	eller	event	
där	elever	får	en	inblick	i	vad	det	kan	finnas	för	olika	yrkesval.	Vissa	av	skolorna	lägger	
mer	tid	och	energi	på	detta	än	andra,	exempelvis	vissa	gymnasieskolor	eftersom	eleverna	
är	äldre	och	närmare	yrkeslivet	än	eleverna	i	högstadiet.	Högstadieskolorna	fokuserar	i	
stället	mer	på	gymnasievalen	och	har	mässor	och	events	kopplat	till	det.			
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De	mindre	högstadieskolorna	i	mindre	kommuner	beskriver	alla	ett	tätt	samarbete	med	
det	lokala	näringslivet.	Näringslivet	ställer	ofta	upp	för	att	ta	emot	besök,	praktikanter	
och	praoelever.	De	besöker	också	ofta	skolorna	vid	mässor,	eller	anordnar	event	där	de	
marknadsför	sin	arbetsplats.		
	
Några	andra	rektorer	berättar	att	de	flera	gånger	om	året	får	besök	av	bland	annat	blå-
ljuspersonal.	De	rör	sig	i	korridorerna	för	att	prata	med	elever	på	ett	mer	avslappnat	sätt,	
i	stället	för	att	stå	vid	ett	bord	på	en	mässa	eller	föreläsa	om	arbetet.	Rektorerna	upplever	
att	det	har	varit	mycket	uppskattat	av	eleverna,	men	också	av	blåljuspersonalen	som	har	
besökt	skolorna.	Eleverna	är	intresserade	och	stannar	gärna	och	pratar	med	besökarna.		
	
Att	synliggöra	kopplingen	mellan	skolan	och	framtiden	för	eleverna	är	det	dock	flera	rek-
torer	som	nämner	som	ett	område	som	behöver	större	fokus.	De	upplever	att	för	många	
eleverna	på	framför	allt	högstadiet	inte	ser	konsekvenserna	av	de	val	de	gör	i	skolan,	utan	
ser	skolan	som	en	separat	aktivitet	som	inte	hänger	ihop	med	framtida	jobb	och	studier.	
Några	av	rektorer	lyfter	också	fram	att	det	är	lite	för	vanligt	att	elever	väljer	som	kompi-
sarna	gör,	och	för	dessa	elever	riskerar	detta	att	bli	ett	mindre	lämpligt	val.	Att	yrkespro-
grammen	hos	många	elever	inte	anses	ha	lika	hög	status	som	de	teoretiska	programmen	
lyfts	fram	som	en	aspekt	som	spär	på	dessa	felval	ytterligare.			
	
Ett	par	informanter	beskriver	att	ett	av	utvecklingsområdena	i	studie-	och	yrkesvägled-
ningen	är	att	öka	ungdomarnas	vilja	till	att	få	en	bra	skolgång	och	framtid.	En	av	rekto-
rerna	förklarar	hur	hen	tycker	sig	se	en	brist	på	livslust	hos	för	många	elever,	vilket	rek-
torn	tror	beror	på	att	skolan	inte	tydliggjort	kopplingen	mellan	skolgången	och	framtiden,	
trots	en	bra	plan	för	studie-	och	yrkesvägledning.		
	
Några	andra	informanter,	både	rektor	och	skolchef,	nämner	att	ett	sätt	att	utveckla	studie-	
och	yrkesvägledningen	på	skolorna	är	att	lärare	får	en	tydligare	bild	av	hur	framtiden	kan	
se	ut	för	eleverna	i	termer	av	hur	arbetsmarknaden	ser	ut.	Informanterna	tror	att	det	är	
en	god	idé	att	låta	lärare	göra	studiebesök	på	samma	sätt	som	eleverna	ofta	får	göra.	Pre-
cis	som	för	eleverna	kan	det	ge	ökade	insikter	om	vad	det	finns	för	valmöjligheter,	vilket	
i	sin	tur	är	en	viktig	utgångspunkt	när	undervisningen	ska	planeras	så	att	studie-	och	yr-
kesvägledning	är	en	integrerad	del.		
	

4. KOMMUNERNAS ARBETE MED STUDIE- OCH 
YRKESVÄGLEDNING SOM HELA SKOLANS ANSVAR 

Som	vi	nämnt	tidigare	har	vi	intervjuat	10	skolchefer,	jämnt	fördelade	över	de	tre	kom-
munalförbunden.	I	det	här	kapitlet	presenterar	vi	de	centrala	utfallen	från	dessa	inter-
vjuer.	I	ett	första	avsnitt	fokuserar	vi	på	dokumenterade	planer	avseende	studie-	och	yr-
kesvägledning	som	hela	skolans	ansvar,	medan	vi	i	det	andra	avsnittet	behandlar	kom-
munens	arbete	för	att	stötta	skolor	och	rektorer	i	den	aktuella	frågan.	
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4.1 Plan för studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar 
I	intervjuerna	beskriver	skolcheferna	att	det	är	viktigt	att	varje	skolenhet	har	ett	formali-
serat	arbetssätt	med	studie-	och	yrkesvägledning	som	hela	skolans	ansvar,	men	att	det	
inte	nödvändigtvis	behöver	finnas	dokumenterat	i	en	plan.	Rutiner	och	metoder	för	att	
hantera	arbetet	med	studie-	och	yrkesvägledning	ska	dock	finnas.	Samtliga	skolchefer	me-
nar	också	att	de	allmänna	råden	för	studie-	och	yrkesvägledning	finns	med	i	det	övergri-
pande	arbetet	i	skolan.	Det	återfinns	exempelvis	i	läroplaner,	policys	eller	aktivitetsplaner	
och	årshjul.	En	stor	del	av	skolcheferna	lyfter	också	fram	vikten	av	att	studie-	och	yrkes-
vägledning	är	en	del	av	hela	personalens	arbete,	och	att	yrkesrollen	(studie-	och	yrkes-
vägledaren)	exempelvis	återfinns	i	elevhälsoarbetet	för	att	förebygga	eventuella	skolav-
hopp	eller	felval.		
	
Just	över	hälften	av	de	tio	skolcheferna	berättar	att	kommunen	har	en	dokumenterad	plan	
för	hur	studie-	och	yrkesvägledningen	ska	vara	hela	skolans	ansvar.	Dessa	planer	är	dess-
utom	av	likvärdigt	slag	och	tar	sin	utgångspunkt	i	de	allmänna	råden.	De	innehåller	bland	
annat	information	om	vilka	typer	av	aktiviteter	som	rutinmässigt	ska	ske	i	de	olika	års-
kurserna,	samt	ansvarsfördelning	mellan	yrkesroller.	En	informant	berättar	att	de	har	ta-
git	fram	ett	skelett	på	en	kommungemensam	plan	som	sedan	mynnar	ut	i	delplaner	för	
varje	skolenhet.	Tre	andra	skolchefer	lyfter	fram	att	en	dokumenterad	plan	kan	bidra	till	
en	likvärdig	studie-	och	yrkesvägledning	hos	kommunens	alla	skolor,	men	också	mellan	
olika	yrkesroller	inom	en	skolenhet.		
	
När	det	gäller	de	som	inte	har	en	dokumenterad	plan	skiljer	sig	anledningarna	till	detta	
åt.	En	av	skolcheferna	berättar	att	det	generellt	inte	finns	så	många	gemensamma	planer	
inom	den	aktuella	kommunen,	och	det	utifrån	att	den	är	ganska	liten.	Eftersom	kommu-
nen	exempelvis	bara	har	en	högstadieskola	anser	skolchefen	att	 en	gemensam	plan	är	
överflödig.	Alla	skolor	i	just	den	kommunen	har	dock	en	egen	plan	för	hur	arbetet	med	
studie-	och	yrkesvägledning	ska	se	ut.		
	
En	annan	skolchef	beskriver	att	det	hos	många	skolor	inom	kommunen	inte	finns	en	stu-
die-	och	yrkesvägledning	som	är	hela	skolans	ansvar,	och	att	det	kan	bero	på	att	lärare	
”fastnar”	i	sina	ämnen	och	inte	har	tid	till	att	arbeta	bredare	med	vägledning.	Skolchefen	
menar	vidare	att	eftersom	mycket	fokus	i	skolan	ligger	på	prov	och	mätningar	av	olika	
slag,	kan	det	bli	svårt	för	lärarna	att	arbeta	in	studie-	och	yrkesvägledning.	Faktum	är	att	
samtliga	av	skolchefern	för	de	kommuner	som	inte	har	en	kommunövergripande	doku-
menterad	plan	i	frågan	ger,	på	ett	eller	annat	sätt,	uttryck	för	att	lärarna	inte	betraktar	
studie-	och	yrkesvägledning	som	sin	uppgift,	och	att	det	är	en	central	anledning	till	att	
studie-	och	yrkesvägledning	inte	är	hela	skolans	ansvar	på	kommunens	skolor.	Rektorer-
nas	betydelse	i	sammanhanget	lyfts	därför	fram,	det	vill	säga	att	det	är	viktigt	att	dessa	
jobbar	aktivt	för	att	all	personal	i	skolan	ska	arbeta	med	studie-	och	yrkesvägledning.		
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4.2 Arbetet för att bidra till studie- och yrkesvägledning som hela 
skolans ansvar 
En	viktig	fråga	vi	ställde	till	de	tio	skolcheferna	gäller	hur	kommunen	jobbar	för	att	vara	
ett	stöd	till	skolorna	i	deras	arbete	med	att	uppfylla	de	allmänna	råden,	och	därmed	ha	en	
studievägledning	som	är	hela	skolans	ansvar.	Här	svarar	de	allra	flesta	att	arbetet	i	grun-
den	är	rektorns	ansvar,	och	att	det	är	upp	till	den	personen	att	driva	frågan.	En	skolchef	
säger	att	hen	har	ett	ansvar	för	att	se	till	att	skolledarna	känner	en	trygghet	i	det	aktuella	
arbetet,	oavsett	om	det	finns	en	dokumenterad	plan	eller	inte,	men	att	arbetet	i	sig	är	upp	
till	rektorn.	Skolchefen	har	avstämningar	med	rektor	och	studie-	och	yrkesvägledare	för	
att	se	hur	arbetet	går,	men	tycker	att	stödet	kan	bli	mycket	bättre.	Att	den	 frågan	 inte	
prioriteras	beror	på	att	tiden	är	för	knapp.	En	annan	skolchef	säger	att	ansvaret	för	studie-	
och	yrkesvägledningen	ska	ligga	på	verksamhetsansvarig,	det	vill	säga	i	de	flesta	fall	rek-
torn.	Denna	ska	ta	ansvar	för	sin	egen	verksamhet	och	göra	upp	planer	för	hur	verksam-
heten	ska	bedrivas.			
	
Studie-	och	yrkesvägledning	verkar	inte	heller	vara	något	som	diskuteras	kontinuerligt	
på	förvaltningsnivå.	Exempelvis	finns	det	inte	någon	representant	för	studie-	och	yrkes-
vägledare	med	i	någon	av	ledningsgrupperna	på	förvaltningsnivå,	även	om	det	görs	gäst-
spel	av	sådana	 ibland.	En	av	skolcheferna	 lyfter	dock	upp	ett	nära	samarbete	med	den	
studie-	och	yrkesvägledare	som	sitter	samlokaliserad	med	skolchefen.	
	
Vår	sammantagna	bild	från	intervjuerna	med	de	tio	skolcheferna	är	att	frågan	om	studie-	
och	yrkesvägledning	som	hela	skolans	ansvar	inte	är	något	som	det	jobbas	aktivt	med	på	
förvaltningsnivå,	det	vill	säga	det	finns	inte	en	tydlig	styrning	gentemot	rektorerna.	Det	
är	sannolikt	också	en	viktig	anledning	till	att	skolcheferna	verkar	veta	ganska	lite	om	sko-
lornas	arbete	med	studie-	och	yrkesvägledning	som	just	hela	skolans	ansvar.	Vi	ställde	
bland	annat	frågan	om	vad	skolcheferna	har	för	uppfattning	om	skolors	(åk	7–9,	gymna-
siet	och	vuxenutbildning)	arbete	med	studie-	och	yrkesvägledning,	och	vilken	andel	av	
dem	som	får	anses	ha	ett	åtminstone	ok	arbete	avseende	detta.		
	
Här	har	de	flesta	svårt	att	svara	konkret	på	frågan,	och	många	av	dem	funderade	ganska	
länge.	Flera	berättar	sedan	att	högstadiet	generellt	har	ett	till	synes	tydligare	arbete	med	
frågan,	och	att	det	förmodligen	beror	på	att	skolorna	arbetar	mycket	med	att	möjliggöra	
ett	informerat	val	till	gymnasiet.	Några	av	skolcheferna	berättar	i	stället	att	skolorna	har	
andra	områden	som	är	viktigare	för	dem	att	prioritera,	och	att	det	därför	inte	finns	ett	
välutvecklat	arbete	i	frågan.	Samtidigt	upplever	de	allra	flesta	av	de	intervjuade	skolche-
ferna	att	det	inte	finns	något	behov	av	fortbildning	inom	kommunen	och	hos	skolorna	för	
att	studie-	och	yrkesvägledning	ska	vara	just	hela	skolans	ansvar.	Det	är	onekligen	märk-
ligt.	
	
Att	frågan	om	studie-	och	yrkesvägledning	som	hela	skolans	ansvar	inte	verkar	vara	pri-
oriterad	är	sannolikt	också	en	viktig	förklarande	faktor	bakom	att	projektet	(Vägledning	
för	livet)	upplever	att	det	ofta	är	svårt	att	etablera	en	dialog	med	skolchefer	kring	just	
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studie-	och	yrkesvägledning.	Det	finns	helt	enkelt	andra	frågor	som	anses	vara	viktigare.	
Knappt	hälften	av	skolcheferna	lyfter	också	uttryckligen	fram	att	de	frågor	som	får	prio-
ritet	är	sådana	där	det	finns	ett	tydligt	behov	av	åtgärder,	och	där	det	ofta	finns	ett	pro-
blem	beskrivet	i	kvantitativa	termer	(som	antal	elever	med	icke	godkända	betyg,	eller	an-
del	elever	som	upplever	att	de	blir	mobbade).	Vi	tolkar	det	som	att	frågor	som	handlar	om	
utveckling	av	arbetssätt	som	inte	rör	sådana	mer	akuta	frågor	tyvärr	har	svårt	att	få	ge-
nomslag.	
	

5. VÅRA SAMMANTAGNA REFLEKTIONER 
Det	förmodligen	viktigaste	verktyget	för	att	ge	elever	en	god	valkompetens	inför	studie-	
och	yrkesval	är	en	studie-	och	yrkesvägledning	som	i	det	operativa	arbetet	är	hela	skolans	
ansvar.	Hos	några	av	de	skolor	som	vi	varit	i	kontakt	med	upplever	vi	att	ett	sådant	verk-
tyg	är	implementerat.	Men	på	en	övergripande	nivå	visar	våra	intervjuer	med	rektorer	
och	skolchefer	att	det	är	en	rätt	lång	väg	att	vandra	innan	det	genomgående	är	fallet	på	
skolorna.	Vår	bild	är	därför	att	elever	inom	de	tre	kommunalförbunden	får	tydligt	ojäm-
lika	möjligheter	att	bygga	upp	en	god	valkompetens.	
	
Utifrån	intervjuerna	framkommer	några	viktiga	anledningar	till	att	det	är	fallet.	En	sådan	
är	att	det	inte	verkar	finnas	någon	styrning	från	förvaltningsnivå	i	frågan.	Det	vill	säga	det	
skickas	inte	signaler	om	att	frågan	är	viktig,	på	riktigt!	På	skolnivå	verkar	det	därför	vara	
personberoende	om	det	finns	ett	välutvecklat	arbete	med	studie-	och	yrkesvägledning;	
tycker	rektorn	att	det	är	en	viktig	fråga	prioriteras	den,	annars	är	risken	överhängande	
att	andra	frågor	får	förtur.	Det	finns	också	ett	förvånansvärt	stort	antal	uttalanden	som	
indikerar	att	studie-	och	yrkesvägledning	tolkas	i	snäv,	snarare	en	vid,	bemärkelse.	Och	
även	om	det	finns	goda	exempel	på	hur	studie-	och	yrkesvägledning	integreras	i	under-
visningen	verkar	det	finnas	en	hel	del	kvar	att	göra	för	att	i	större	utsträckning	underlätta	
för	 framför	 allt	 lärare	 att	 faktiskt	 vägledningsanpassa	 sin	 undervisning.	 Sammantaget	
verkar	det	dock	vara	lättare	för	de	mindre	skolorna	att	implementera	genomarbetade	ar-
betssätt	som	ger	en	studie-	och	yrkesvägledning	som	hela	skolans	ansvar.	
	
Ovanstående	reflektioner	är	skrivna	utifrån	ett	mer	pessimistiskt	perspektiv	på	det	in-
samlade	materialet.	En	alternativ	ansats	hade	varit	att	lyfta	fram	de	goda	exemplen,	och	
sedan	poängtera	att	det	också	 finns	utvecklingsområden.	Helt	 enkelt	 att	 se	glaset	som	
halvfullt	 i	stället	 för	halvtomt.	Men	 i	en	så	här	viktig	 fråga,	som	elevers	valkompetens,	
känner	vi	att	det	är	angeläget	att	utgå	ifrån	att	allt	annat	än	ett	i	det	närmaste	sprängfyllt	
glas	inte	är	tillräckligt.	Det	är	ett	sätt	att	säga	att	frågan	är	viktig,	på	riktigt!	Och	att	den	
behöver	få	betydligt	högre	prioritet	framöver!		
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BILAGA 1 – INTERVJUGUIDE REKTORER 
 
1. Känner	du	till	projektet	Vägledning	för	livet	(förkortat	VÄL)	som	finansieras	av	

Europeiska	socialfonden?	Vad	är	i	så	fall	din	bild	av	projektet?	
	

2. Har	din	skola/skolor	någon	form	av	dokumenterad	plan	för	studie-	och	yrkesvägled-
ning?	(Med	studie-	och	yrkesvägledning	avser	vi	här	(och	fortsättningsvis)	själva	
konceptet	i	vid	mening,	och	inte	yrkesrollen)	

	
Om	ja	på	fråga	2	följer	nedanstående	frågor:	
	
1. Finns	nedanstående	delar	med	i	planen?	

o Rutiner	och	metoder	för	att	planera,	utvärdera	och	utveckla	studie-	och	yrkes-
vägledningen	så	att	den	tillgodoser	elevernas	behov	av	vägledning?	(Allmänna	
råden,	1:3)	

§ Om	ja,	på	vilket	sätt?	
§ Om	nej,	varför	inte?	

	
o Ett	tydliggörande	av	hur	ansvaret	för	studie-	och	yrkesvägledning	är	fördelat	

mellan	studie-	och	yrkesvägledare,	lärare	och	övrig	personal	samt	formerna	för	
samarbetet	mellan	dem?	(Allmänna	råden,	1:4)	

§ Om	ja,	på	vilket	sätt?	
§ Om	nej,	varför	inte?	

	
o En	beskrivning	av	hur	studie-	och	yrkesvägledning	ska	ske	kontinuerligt	och	in-

tegrerat	i	utbildningen	under	studietiden,	så	att	eleven	ges	förutsättningar	att	
göra	väl	underbyggda	studie-	och	yrkesval?	(Allmänna	råden	1:5)	

§ Om	ja,	på	vilket	sätt?	
§ Om	nej,	varför	inte?	

	
o En	beskrivning	av	hur	studie-	och	yrkesvägledningen	ska	organiseras	så	att	ele-

verna	får	möjlighet	att	ställas	inför	olika	uppgifter	i	arbetslivet	och	möta	före-
trädare	för	arbetslivet	och	utbildningsväsendet	i	syfte	att	ge	eleverna	möjlighet	
att	utveckla	kunskaper	och	erfarenheter	inför	kommande	studie-	och	yrkesval?	
(Allmänna	råden	3:1)	

§ Om	ja,	på	vilket	sätt?	
§ Om	nej,	varför	inte?	

	
2. Är	du	nöjd	med	det	sammantagna	arbetssättet	som	beskrivs	i	planen?	Varför/varför	

inte?	
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3. I	vilken	utsträckning	bedrivs	studie-	och	yrkesvägledningen	på	det	sätt	som	planen	
föreskriver?	
o Hur	jobbar	ni	för	att	planen	faktiskt	realiseras?		
o Vilka	eventuella	delar	följs	inte,	och	varför?	

	
4. Vad	tycker	du	fungerar	bra	i	ert	arbete	med	studie-	och	yrkesvägledning?	
	
5. Vilka	delar	av	studie-	och	yrkesvägledningen	tycker	du	behöver	utvecklas,	och	var-

för?	
o Hur	tycker	du	att	ni	borde	arbeta	istället?		

	
6. De	allmänna	råden	för	studie-	och	yrkesvägledning	kommunicerar	tydligt	att	studie-	

och	yrkesvägledningen	är	hela	skolans	ansvar.	Tycker	du	att	den	är	det	på	din	
skola/skolor?	
o Om	ja,	på	vilket	sätt?	
o Om	nej:	

§ Varför	inte?		
§ Vad	är	det	som	saknas?	
§ Finns	det	eventuella	delar	av	studie-	och	yrkesvägledningen	där	arbete	är	i	

linje	med	hela	skolans	ansvar?	I	så	fall	vilka?	
§ Finns	det	ett	internt	behov	av	fortbildning	för	att	studie-	och	yrkesvägled-

ningen	ska	bli	hela	skolans	ansvar?	I	så	fall	om	vad?	
	
7. Finns	det	nått	annat	du	vill	tillägga	om	er	studie-	och	yrkesvägledning	relaterat	till	

det	vi	pratat	om?	
o Fråga	om	de	kan	skicka	planen	för	studie-	och	yrkesvägledning	som	hela	sko-

lans	ansvar	till	oss.	
	
Om	nej	på	fråga	2	följer	nedanstående	frågor:	
	
1. Vad	är	anledningen	till	att	ni	inte	har	någon	form	av	dokumenterad	plan	för	studie-	

och	yrkesvägledning?		
	

2. Finns	det	på	andra	sätt	(än	i	en	dokumenterad	plan)	…	
o …	rutiner	och	metoder	för	att	planera,	utvärdera	och	utveckla	studie-	och	yrkes-

vägledningen	så	att	den	tillgodoser	elevernas	behov	av	vägledning?	(Allmänna	
råden,	1:3)	

§ Om	ja,	på	vilket	sätt?	
§ Om	nej,	varför	inte?	

o …	ett	tydliggörande	av	hur	ansvaret	för	studie-	och	yrkesvägledning	är	fördelat	
mellan	studie-	och	yrkesvägledare,	lärare	och	övrig	personal	samt	formerna	för	
samarbetet	mellan	dem?	(Allmänna	råden,	1:4)	

§ Om	ja,	på	vilket	sätt?	
§ Om	nej,	varför	inte?	
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o …	en	beskrivning	av	hur	studie-	och	yrkesvägledning	ska	ske	kontinuerligt	och	
integrerat	i	utbildningen	under	studietiden,	så	att	eleven	ges	förutsättningar	att	
göra	väl	underbyggda	studie-	och	yrkesval?	(Allmänna	råden	1:5)	

§ Om	ja,	på	vilket	sätt?	
§ Om	nej,	varför	inte?	

	
o …	en	beskrivning	av	hur	studie-	och	yrkesvägledningen	ska	organiseras	så	att	

eleverna	får	möjlighet	att	ställas	inför	olika	uppgifter	i	arbetslivet	och	möta	fö-
reträdare	för	arbetslivet	och	utbildningsväsendet	i	syfte	att	ge	eleverna	möjlig-
het	att	utveckla	kunskaper	och	erfarenheter	inför	kommande	studie-	och	yrkes-
val?	(Allmänna	råden	3:1)	

§ Om	ja,	på	vilket	sätt?	
§ Om	nej,	varför	inte?	

	
3. Vad	tycker	du	fungerar	bra	i	ert	arbete	med	studie-	och	yrkesvägledning?	

	
4. Vilka	delar	av	studie-	och	yrkesvägledningen	tycker	du	saknas	eller	behöver	utveck-

las,	och	varför?	
o Hur	tycker	du	att	ni	borde	arbeta?		

	
5. De	allmänna	råden	för	studie-	och	yrkesvägledning	kommunicerar	tydligt	att	studie-	

och	yrkesvägledningen	är	hela	skolans	ansvar.	Tycker	du	att	den	är	det	på	din	
skola/skolor?	
o Om	ja,	på	vilket	sätt?	
o Om	nej:	

§ Varför	inte?		
§ Vad	är	det	som	saknas?	
§ Finns	det	eventuella	delar	av	studie-	och	yrkesvägledningen	där	det	finns	

ett	arbete	som	är	i	linje	med	hela	skolans	ansvar?	I	så	fall	vilka?	
§ Finns	det	ett	internt	behov	av	fortbildning	för	att	studie-	och	yrkesvägled-

ningen	ska	bli	hela	skolans	ansvar?	I	så	fall	om	vad?	
	
6. Finns	det	något	annat	du	vill	tillägga	om	er	studie-	och	yrkesvägledning	relaterat	till	

det	vi	pratat	om?	
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BILAGA 2 – INTERVJUGUIDE SKOLCHEFER 
 
1. Känner	du	till	projektet	Vägledning	för	livet	(förkortat	VÄL)	som	finansieras	av	

Europeiska	socialfonden?	Vad	är	i	så	fall	din	bild	av	projektet?	
	
2. Har	din	kommun	någon	form	av	dokumenterad	plan	för	studie-	och	yrkesvägled-

ning?	(Med	studie-	och	yrkesvägledning	avser	vi	här	(och	fortsättningsvis)	själva	
konceptet	i	vid	mening,	och	inte	yrkesrollen)	
	

Om	ja	på	fråga	2	följer	nedanstående	frågor:	
	

• Beskriv	översiktligt	vad	planen	innehåller	och	hur	den	är	framtagen?	
o På	vilket	sätt	bidrar	planen	till	studie-	och	yrkesvägledning	som	hela	skolans	an-

svar,	och	vad	är	det	som	eventuellt	saknas?	
	
• På	vilket	sätt	jobbar	ni	för	att	planen	ska	vara	ett	aktivt	stöd	för	era	skolor,	det	vill	

säga	så	att	de	själva	skapar	planer	för	sitt	arbete	med	studie-	och	yrkesvägled-
ningen?	
	

• Vad	är	din	uppfattning	om	era	skolors	(åk	7–9,	gymnasiet	och	vux)	arbete	med	stu-
die-	och	yrkesvägledning	som	hela	skolans	ansvar?	Vilken	andel	har	ett	åtminstone	
ett	ok	arbete	avseende	detta?	
	

• De	skolor	(åk	7–9,	gymnasiet	samt	vux)	som	inte	har	en	studie-	och	yrkesvägledning	
som	hela	skolans	ansvar,	vad	är	de	huvudsakliga	anledningarna	till	det	på?	Och	vad	
behöver	göras	för	att	en	förändring	ska	ske?	
	

• Vad	är	det	för	eventuell	fortbildning	som	behövs	inom	kommunen	och	skolorna	(åk	
7–9,	gymnasiet	och	vux)	för	att	i	större	utsträckning	ha	en	studie-	och	yrkesvägled-
ning	som	är	hela	skolans	ansvar?	
	

• ESF-projektet	Vägledning	för	livet	innefattar	Skaraborgs,	Fyrbodals	och	Sjuhärads	
kommunalförbund.	Projektet	jobbar	bland	annat	för	att	studie-	och	yrkesvägled-
ningen	ska	bli	hela	skolans	ansvar.	De	har	haft	svårt	att	etablera	en	dialog	med	skol-	
och	förvaltningschefer	kring	just	studie-	och	yrkesvägledning.		
o Vad	tror	du	är	den	huvudsakliga	anledningen	till	att	det	är	svårt	att	få	access	till	

exempelvis	skolchefsnätverken?		
o Vilka	är	de	bästa	kontaktvägarna	för	att	etablera	en	dialog	om	frågorna	med	just	

skol-	och/eller	andra	förvaltningschefer.		
	

• Finns	det	nått	annat	du	vill	tillägga	om	er	studie-	och	yrkesvägledning	relaterat	till	
det	vi	pratat	om?	
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Om	nej	på	fråga	2	följer	nedanstående	frågor:	
	
• Vad	är	anledningen	till	att	ni	inte	har	någon	form	av	dokumenterad	plan	för	studie-	

och	yrkesvägledning?		
	
• På	vilket	sätt	arbetar	ni	för	att	uppfylla	de	allmänna	råden	om	att	studie-	och	yrkes-

vägledning	ska	vara	hela	skolans	ansvar?	
o Om	de	inte	har	nått	utvecklat	arbete	kring	det,	vad	är	anledningen?	

	
• Vad	är	din	uppfattning	om	era	skolors	(åk	7–9,	gymnasiet	och	vux)	arbete	med	stu-

die-	och	yrkesvägledning	som	hela	skolans	ansvar?	Vilken	andel	har	ett	åtminstone	
ett	ok	arbete	avseende	detta?	
	

• De	skolor	(åk	7–9,	gymnasiet	samt	vux)	som	inte	har	en	studie-	och	yrkesvägledning	
som	hela	skolans	ansvar,	vad	är	de	huvudsakliga	anledningarna	till	det	på?	Och	vad	
behöver	göras	för	att	en	förändring	ska	ske?	
	

• Vad	är	det	för	eventuell	fortbildning	som	behövs	inom	kommunen	och	skolorna	(åk	
7–9,	gymnasiet	och	vux)	för	att	i	större	utsträckning	ha	en	studie-	och	yrkesvägled-
ning	som	är	hela	skolans	ansvar?	

	
• ESF-projektet	Vägledning	för	livet	innefattar	Skaraborgs,	Fyrbodals	och	Sjuhärads	

kommunalförbund.	Projektet	jobbar	bland	annat	för	att	studie-	och	yrkesvägled-
ningen	ska	bli	hela	skolans	ansvar.	De	har	haft	svårt	att	etablera	en	dialog	med	skol-	
och	förvaltningschefer	kring	just	studie-	och	yrkesvägledning.		
o Vad	tror	du	är	den	huvudsakliga	anledningen	till	att	det	är	svårt	att	få	access	till	

exempelvis	skolchefsnätverken	för	en	så	pass	viktig	fråga?		
o Vilka	är	de	bästa	kontaktvägarna	för	att	etablera	en	dialog	om	frågorna	med	just	

skol-	och/eller	andra	förvaltningschefer.		
	

• Finns	det	nått	annat	du	vill	tillägga	om	er	studie-	och	yrkesvägledning	relaterat	till	
det	vi	pratat	om?	

	
	
	
	


