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BAKGRUND  

Målet för den kommunala vuxenutbildningen är att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt 
lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka 
sin ställning i arbetslivet och samhällslivet, samt att främja sin personliga utveckling. 
Utgångspunkter för utbildningen ska vara den enskildes behov och förutsättningar. De som 
fått minst utbildning ska prioriteras. (Skollagen 20 kap 2§) 

 

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING I VID BEMÄRKELSE  

Studie- och yrkesvägledning i vid bemärkelse innefattar all verksamhet som bidrar till att ge 
elever kunskaper och färdigheter inför studie- och yrkesval. I detta ingår till exempel 
studiebesök och undervisning som berör yrken, arbetsliv och utbildning samt medvetenhet 
om sig själv och kunskap om valprocessen. All personal på skolan har en roll i detta arbete.  

 

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING I SNÄV BEMÄRKELSE  

Studie- och yrkesvägledning i snäv bemärkelse innefattar till exempel information och 
vägledning av elever enskilt och i grupp inför studie- och yrkesval. Detta är främst ett arbete 
för skolans studie- och yrkesvägledare. (Ur Allmänna råden) 

 

MÅL MED STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNINGEN  

Att ge eleverna förutsättningar för att kunna göra medvetna och väl underbyggda val av 
studier och yrken.  

 

SYFTE  

• Att tydliggöra hur vuxenutbildningen arbetar med studie- och yrkesvägledning i vid och 
snäv bemärkelse.  

• Att verka för att rektorer, pedagoger och övrig personal som möter eleverna i 
verksamheten samt studie- och yrkesvägledare har god kunskap gällande sin roll i 
elevernas studie- och yrkesvägledning.  

• Att skapa tillfällen då vi erbjuder elever och andra sökanden att få studie- och 
yrkesvägledning.  

 

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNINGS INNEHÅLL (STUDIE- OCH 

YRKESVÄGLEDARNA) 

Nedanstående punkter ska alla elever/sökande få ta del av:  

 

• Information om studieekonomi.  
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• Information om skolsystemet i Sverige.  

• Information om möjligheter till fortsatta studier och vad som krävs.  

• Skapa en individuell studieplan som revideras vid behov.  

• Tillgång till studie- och yrkesvägledning före, under och efter studier.  

• Information om arbetsmarknadens kompetens- och rekryteringsbehov samt 
karriärmöjligheter.  

 

GENOMFÖRANDE (LÄRARNA) 

Utöver det som framkommer under rubriken ”Studie- och yrkesväglednings innehåll” finns 
det ytterligare innehåll som bör lyftas fram i direkt koppling till specifika utbildningsformer. 
Detta bör göras av pedagogerna som träffar eleverna i verksamheten: 

 

FÖLJANDE AKTIVITETER GÖRS INOM RAMEN FÖR SYV -PLANEN: 

• Mässor, såsom VUX-expo 

• Information inför APL perioder/LIA perioder för att guida dem mot sitt mål 

• Tagit in representanter från verksamheter för att ge en inblick i hur det är att arbeta 
inom de olika områdena 

• Studiebesök för att visa verksamheterna 

• Interna studiebesök 

• Skuggning 

• Besök från fackförbund 

• Bjuda in tidigare elever för att berätta om yrkesrollen 

• Vi har individuell studievägledning tillsammans med elev och rektor vid behov för att 
stödja eleven att nå sitt mål 

• Informerar om karriärmöjligheter och möjligheter till vidareutbildning 

• Individuella kartläggningssamtal med eleverna 

• Arbetet med ledningsgruppens arbetslivsrepresentanter 

• Kurserna Yrkesroll och professionellt förhållningssätt inom YH med inslag av tidigare 
studerande som pratar om yrkesrollen 

• LIA-minglet, arbetsgivare presenterar sina verksamheter på en minimässa 

• Tänka på genus när vi presenterar utbildning 

• Förträffar – lyfta krav i yrkes, genusroller, träffa andra som sökt samma utbildning 

• VUX-expo två gånger om året 

• Bjuda in gymnasieelever till information om vuxenutbildning 
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UPPFÖLJNING AKTIVITETER 

 

Datum Aktivitet Uppföljning/analys 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Eventuella nya aktiviteter:  


