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Beskrivning av utbildningsupplägg:  

Ett gemensamt ansvar  

Syftet med att delta i processutbildningen var att utveckla vårt arbete med studie- och 

yrkesvägledningen i den vida bemärkelsen. Inom vuxenutbildningen är studie- och 

yrkesvägledning en viktig del och vi ska serva alla kommunens vuxna invånare med 

vägledning. Vi ville stärka detta arbete genom att ta ett gemensamt tag för att lyfta studie- 

och yrkesvägledningens plats i undervisningen. Under utbildningens gång kom vi fram till 

att vi inte ville att det skulle bli ett enskilt projekt utan snarare hitta ett sätt för att hålla 

ämnet ständigt aktuellt och fortsätta utvecklas genom erfarenhetsutbyten och kollegialt 

lärande. 

 

Till att börja med kartlade vi nuläget genom en enkät som skickades till alla undervisande 

lärare inom skolan där vi ställde frågor om hur de idag arbetar med studie- och 

yrkesvägledning i sin undervisning samt vilket stöd de önskar i detta arbete framöver. 

Utifrån svaren som kom in kunde vi se att det varierar dels hur lärarna arbetar med studie- 

och yrkesvägledning idag, men även synen på huruvida det ingår i deras uppdrag att arbeta 

med detta. Det fanns många goda exempel på arbete som redan gjordes och vi bestämde 

oss för att vi behöver skapa forum för att kunna dela dessa och inspirera varandra. 

  

Vad har vi gjort hittills 

I kommunen använder vi Office 365 och det blev därför naturligt för oss att skapa vår 

gemensamma plattform där. Det som vi bedömde var viktigt för att få igång detta arbete 

var att det inte skulle vara alltför tidskrävande för lärarna, att det skulle vara lättillgängligt 

och att arbetet följs upp allteftersom. Därför mynnade vår plan ut i två delar: 

• En gemensam OneNote med en anslagstavla där lärarna kan lägga in konkreta 

exempel på aktiviteter i undervisningen som kan kopplas till studie- och 

yrkesvägledning samt styrdokumenten kring detta. I anteckningsboken finns även 

styrdokumenten uppladdade för att man enkelt ska kunna se vad som ingår i 



uppdraget. Det finns även en flik med länkar till sidor där man kan hämta 

inspiration. 

• Studie- och yrkesvägledning blir en stående punkt på APT möten. Hittills har denna 

punkt använts för information till hela personalgruppen om processutbildningen 

samt en genomgång av den gemensamma anteckningsboken. 

Vårt fortsatta arbete 

Den gemensamma anteckningsboken har redan delats med personalen för att alla ska ges 

möjlighet att bekanta sig med den. Till hösten kommer vi att starta igång arbetet med den 

”på riktigt”. Anslagstavlan ska då fyllas med goda exempel på hur man kan arbeta med 

studie- och yrkesvägledning i undervisning där lärarna kan hämta inspiration från varandra. 

Den stående punkten på APT-mötena kommer då att användas till erfarenhetsutbyte och 

uppföljning. Ett rullande schema kommer att tillämpas där det vid varje APT-möte 

kommer att finnas tid avsatt för två personer att dela med sig av exempel på hur de har 

arbetat.  

Önskat resultat 

Våra förhoppningar är att studie- och yrkesvägledning i framtiden kommer att vara en 

naturlig del av undervisningen och ett ständigt aktuellt samtalsämne hos oss. Redan nu kan 

vi se exempel på detta genom ett samarbete mellan lärare och studie- och yrkesvägledare 

som tillsammans tar fram lektionsmaterial och planerar in gemensamma lektioner. Lärarna 

kommer med förslag på hur vi kan ta skolan ut i arbetslivet och vice versa genom 

studiebesök och genom att bjuda in gästföreläsare. I vår arbetsplan finns utbildningsval, 

arbete och samhällsliv med som ett utvecklingsområde med såväl kortsiktiga som 

långsiktiga mål och detta blir ett led i vårt systematiska kvalitetsarbete. Genom 

kontinuerlig uppföljning på APT-möten där vi samtalar om de olika aktiviteterna som görs 

och hur de kopplas till gällande styrdokument hoppas vi på en ökad medvenhet och 

kunskap bland såväl personal som elever.        

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Beskriv hur elever /lärare /rektor / studie- och yrkesvägledare upplevde upplägget:  

 

Som alltid är tid en stor utmaning och det var viktigt för oss att känna att deltagandet i 

utbildningen faktiskt leder till utveckling. Därför var det en stor fördel att ha representanter 

från alla yrkesroller med i teamet. I vårt team fanns två skolledare, två studie- och 

yrkesvägledare och två lärare med vilket gjorde att vi hela tiden hade flera perspektiv i 

samtalen. För att lyckas med vårt mål med ett långsiktigt utvecklingsarbete är det en 

förutsättning att ramarna för arbetet är rimliga och att arbetet känns värdefullt för alla 

yrkesroller. En lärdom utifrån processens gång och var vi landade är att det hade varit 

givande med fler lärare i teamet eftersom det arbete som nu följer i stor utsträckning 

omfattar dem. 

 

 
 

 

 
 

 


