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Plan för studie och yrkesvägledningen på Uddevalla vuxenutbildning  
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. 
Utgångspunktern 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  
Nedanstående punkter är det som alla elever/sökanden ska få ta del av:  
 

• Information om studieekonomi – görs vid uppstart av allmänna GY och GRUV av rektor 
och SYV; på yrkesutbildningar kommer SYV ut till gruppen och har individuella samtal.  

• Information om skolsystemet i Sverige – detta görs av respektive lärare på lektionstid. 

• Information om möjligheter till fortsatta studier och vad som krävs – detta görs 
kontinuerligt av läraren på lektioner. 

• Upprätta en individuell studieplan som revideras vid behov – SYV upprättar planen, 
läraren och admin reviderar vid behov efter samtal med elev. 
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• Tillgång till studie- och yrkesvägledning före, under och efter studier.  

• Information om arbetsmarknadens kompetens- och rekryteringsbehov samt 
karriärmöjligheter – detta sker kontinuerligt på yrkesutbildningarna.  

 

Fordonsmekaniker: 
• Vi pratar dagligen om branschens krav och behov. 
• Studieplanering pratar vi om i stort sett dagligen t.ex att det är heltidsstudier vilket 

innebär 8 timmars studier/dag 
• Validerar elever gör vi vid behov, har hänt flera gånger att elever validerat sina 

kunskaper och därmed förkortat sin studietid. 
• Samtalar med elever om studie och yrkesinriktning fortlöpande, samt diskuterar 

kön, social och kulturell bakgrund.   
• Tekniken i branschen rusar framåt vilket vi informerar om och jobbar med 

dagligen.  
• Presumtiva elever får info om utbildningen genom Vux Expo och studiebesök. Vi 

har föreslagit att vi vill genomföra någon slags “prövningskurs”, “preparandkurs” 
eller liknande för att kunna se om det finns fallenhet för yrket.  
 

Yrkesförare buss: 

• Bussförarutbildningen arbetar tillsammans med bussbranschen för att läsa av vad 
som är viktigast just nu på arbetsmarknaden 

• Vi har besök av branschen på yrkesråd och föreläsningar för att få direkt koppling 
till yrket, spana framtid, och rekryteringsbehov 

• Vi gör studiebesök kontinuerligt under hela utbildningen så att eleven ser 
yrkesverkligheten 

• Innan APL studerar eleven vad som gäller vid specifika arbetsplatser så att de är 
förberedda när de börjar sin APL  

• Vi tar emot besök från fackförbundet Kommunal. 

• I all undervisning väver vi in branschen, branschens krav och branschens mål. 
 

I teoretiska kurser: 

• I samtal frågar vi vilka mål de har med sina studier och ger råd i frågan om 
helfart/halvfart i syfte att planera studierna bättre samt att möjliggöra kombination 
med jobb. 

• Eleverna berättar om sina tidigare arbetslivserfarenheter och jämför med Sverige 

• Använder arbetsrelaterade texter i studiesyfte, bl.a. tidningstexter 

• Försöker ordna studiebesök. 

• Tipsa om kulturliv och samhällskontakter. 

• Historiska utvikningar för att illustrera arbetsmarknadens förändringar 

• Arbetar med studieteknik och studieplanering 

• Samtal om språkets betydelse för att bli anställningsbar 

• Lärarna fungerar ofta som en länk mellan elev och syv 
 
 


