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Inledning 
 

Redan i unga år ställs individer inför olika val som på ett eller annat sätt påverkar det 
framtida livet. Idag skiftar förutsättningarna på arbetsmarknaden snabbare än tidigare då 
det finns en större mångfald av yrken och utbildningar. Konjunkturer går upp och ner. Detta 
ställer stora krav på varje individ att noga undersöka sina möjligheter och fatta väl 
underbyggda beslut. För att göra detta behöver man träna sig i att reflektera över sig själv, 
sina styrkor och intressen, och lära sig vilka möjliga alternativ som finns. Studie- och 
yrkesvägledningen i Håbo kommun ska syfta till att eleverna utvecklar de insikter, kunskaper 
och förmågor de behöver för att kunna fatta beslut gällande sin framtid. Vi vill att våra 
elever är kreativa och har en entreprenöriell förmåga som leder till medborgare som vill och 
kan påverka sin omgivning. Målet är att alla ska nå ett nationellt gymnasieprogram, erhålla 
gymnasieexamen eller som vuxen nå en grund för högre studier. 

 
 

Håbo kommuns handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning bygger på Skollagen, våra 
läroplaner samt gällande styrdokument. Planen innehåller studie- och yrkesvägledande 
aktiviteter för grundskolan/grundsärskolan, gymnasieskolan/gymnasiesärskolan och 
vuxenstudier/Lärvux. 
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Studie- och yrkesvägledning 
 

Studie- och yrkesvägledning är hela skolans ansvar och ska vara en del av skolans övriga 
verksamhet. För att få ett meningsfullt lärarande för eleverna ska verksamheten genomsyras 
av anknytning till det kommande yrkeslivet. Kopplingen mellan framtiden och elevens 
lärande i olika skolämnen måste vara tydlig. Likaså behöver förväntningarna på elevernas 
egen delaktighet utifrån elevens förutsättningar klart framgå. 
Samarbetet med närsamhället i form av arbets-, förenings- och kulturliv utanför skolan 
behöver finnas med i undervisningen. 

 

Studie- och yrkesvägledning har en kompensatorisk inriktning så att alla elever ges möjlighet 
att välja på samma villkor. Därtill ska arbetet motverka traditionella val samt motverka att val 
begränsas av kön och sociala eller kulturella bakgrunder. 

 
Studie- och yrkesvägledningen är en viktig del i det livslånga lärandet och ska vara ett stöd i 
varje individs pågående karriärsprocess. Arbetet med studie- och yrkesvägledning ska i Håbo 
kommun vara förankrat i aktuell forskning och bedrivas på ett individanpassat, systematiskt 
och långsiktigt sätt. 
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Ansvar 
 

Studie- och yrkesvägledning är hela skolans ansvar. Skolans huvudman, rektor, lärare och 
annan skolpersonal samt studie- och yrkesvägledare delar ansvaret för att tillgodose 
elevernas behov av vägledning. 

 
 
 
 

 

 
 
 

I Skollagen1 och de olika läroplanerna för grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan, 
gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen finns de aktuella bestämmelserna för 
ansvarsfördelning. Skolverket 2 sammanfattar ansvarsfördelningen för olika parter enligt 
följande: 

 
Huvudmannens ansvar 
Huvudmannen ansvarar för att utbildningen genomförs enligt bestämmelserna i skollagen 
och andra lagar eller förordningar. Huvudmannens ska systematiskt och kontinuerligt 
planera, följa upp och utveckla studie- och yrkesvägledningen. 

 
 
 

 

1 1 kap. 4 §, 2 kap. 8 och 10 §§, 2 kap. 29 §, 4 kap. 3 och 4 §§. 
2 Skolverket (2014). Studie- och yrkesvägledning i undervisningen -Fem lärande exempel från grundskolan.
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Huvudmannen har ansvaret för att anordna prao för alla elever i grundskolan. Det innebär att 
huvudmannen ansvarar för att skaffa praoplatser och kvalitetssäkra dem utifrån 
arbetsmiljölagen. 

Prao ska i första hand genomföras på en arbetsplats och i andra hand på ett yrkesprogram i 
gymnasieskolan. Om det finns synnerliga skäl får andra former av arbetslivsorienterade 
insatser ersätta prao för en elev. 

 

 

Rektors ansvar 
Enligt läroplanen har rektorn ett särskilt ansvar för att utveckla samverkan mellan skolan och 
arbetslivet, så att eleverna får konkreta erfarenheter inför valet av fortsatt utbildning och 
yrkesinriktning. Rektorn har också ett särskilt ansvar för att studie- och yrkesvägledningen 
planeras och organiseras så att eleverna får information om och vägledning inför de olika val 
som skolan erbjuder och inför val av framtida utbildning och yrke. 

 
Skolans rektor ansvarar för att prao är en integrerad del av undervisningen. Rektor behöver ge 
personalen förutsättningar att arbeta med prao i sin undervisning och för att förbereda 
eleverna inför, under och efter deras praoperiod. 
Elevernas praoperiod kan planeras tillsammans med skolans studie-och yrkesvägledare. 
Skolan utser en ansvarig som kommunicerar med kommunens praoansvarig. 

 

 
Lärare och annans skolpersonals ansvar 
Läraren har ett särskilt ansvar för att bidra med underlag för varje elevs val av fortsatt 
utbildning. Läraren ska också medverka till att utveckla kontakter med mottagande 
gymnasieskolor, organisationer och företag. 
All personal i skolan har ett ansvar för studie- och yrkesvägledningen. Tillsammans ska man 
stärka, systematisera och synliggöra det arbetet som redan görs. 
Personalen ansvarar också för att elevens studie- och yrkesval inte begränsas av kön eller av 
social eller kulturell bakgrund. 
 
Prao ska vara en integrerad del av undervisningen. Praon kan tillsammans med god studie- 
och yrkesvägledning fylla en viktig funktion inför valet till gymnasieskolan. En förutsättning för 
att eleverna ska kunna tillgodogöra sig så mycket erfarenheter som möjligt under sin prao, är 
att den integreras i undervisningen och att syfte och mål för praon är tydligt för varje elev, 
innan de kommer ut på en arbetsplats. 

 

 
Studie- och yrkesvägledares ansvar 
Vidare framgår det i läroplanen för grundskolan att studie- och yrkesvägledaren har ett 
särskilt ansvar för att informera och vägleda eleverna inför deras fortsatta utbildning och 
yrkesinriktning. I sitt arbete ska vägledaren särskilt uppmärksamma möjligheter för elever 
med funktionsnedsättning. Vägledaren ska också vara ett stöd för den övriga 
skolpersonalens insatser inom studie- och yrkesvägledningen. 
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I centrum för arbetet med studie- och yrkesvägledning står eleven. Det är därför viktigt att 
arbeta elevaktivt genom att hela tiden låta eleven vara delaktig och utifrån sina förmågor 
och mognad ta ansvar för sin väg in i framtiden. 

 

Då arbetet med studie- och yrkesvägledning är hela skolans ansvar krävs en god planering 
och ett gott samarbete mellan de olika yrkesgrupperna som finns runt eleven i skolan. Det är 
därför viktigt att studie- och yrkesvägledaren finns med vid planeringarna inför ett nytt läsår. 
 
Studie- och yrkesvägledaren eller av rektor annan praoansvarig behöver försäkra sig om att 
eleven får en introduktion. Praoansvarig kan samordna kommunens samtliga grundskolors 
praoperioder för att undvika att inte alla grundskolor lägger sina praoperioder samtidigt. 
Information och kommunikation är en viktig del mellan huvudman och arbetsplatser. 
Praoansvarig tar fram rutiner för kommunikation, där eleven kan rapportera om sin prao om 
något skulle uppstå under praoperioden. 
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Elevens behov av  vägledning 
 

Elever i alla skolformer utom förskolan och förskoleklassen ska ha tillgång till personal med 
sådan kompetens att deras behov av vägledning inför val av framtida utbildnings- och 
yrkesverksamhet kan tillgodoses. Även den som avser att påbörja en utbildning ska ha 
tillgång till vägledning.3 

Tillgången på studie- och yrkesvägledare ska vara behovsstyrt men bör i Håbo kommun 
minst ha en grundbemanning enligt följande: 

 

Futurum inkl. Vibyskolan 1,5 tjänst 
Gransäterskolan 0,75 tjänst 
Gröna Dalen 0,75 tjänst 
Slottsskolan 0,25 tjänst 
Västerängsskolan 0,75 tjänst 
Fridegårdsgymnasiet 2 tjänster 
Vuxenutbildningen 0,75 tjänst 

 
 

Elevens behov av studie- och yrkesvägledning kan summeras som att eleven, utifrån sina 
förutsättningar, ska 4: 

 
 bli medveten om sig själv 

 bli medveten om olika valalternativ, såsom olika utbildningar och yrken 

 bli medveten om relationen mellan sig själv och valalternativen 

 lära sig att fatta beslut 

 lära sig att genomföra sina beslut 
 

För att tillgodose elevens behov ska eleven kontinuerligt arbeta med olika studie- och 
yrkesvägledande aktiviteter. Håbo kommuns aktivitetsplan ska ligga till grund för varje 
skolenhets arbete för att garantera en likvärdig vägledning. Varje skolenhet har möjlighet att 
själva anpassa aktiviteterna till undervisningen för att skapa en helhet för eleverna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 Skollagen (2010:800) 2 kap. 29 §. 
4 SKOLFS 2013:180 
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Aktivitetsplan i Håbo kommun 
 

Aktivitetsplanen innehåller förslag på aktiviteter skolan kan göra med eleverna. 
 

 
Grundskola/grundsärskola, 1-3 
Skolan kan förslagsvis samtala om vilka yrken som finns, låta eleverna intervjua skolans 
personal/sina föräldrar och redovisa detta, uppmärksamma och prata med eleverna om 
olika yrken man träffar på vid studiebesök och besök till Håbo centrum. 

 

 
Bli medveten om 
sig själv 

Bli medveten om 
olika 
valalternativ 
(yrken och 
utbildningar) 

Bli medveten om 
relationen mellan 
sig själv och 
valalternativen 

Lära sig fatta 
beslut 

Lära sig att 
genomföra sina 
beslut 

Ansvar för 
genomförande 

Vem är jag? 
 

Vad tycker jag 
om? 

 

Vad är jag bra 
på? 

Vilka olika yrken 
kan klassen 
komma på? 

 

Vilka olika yrken 
finns på skolan? 

 

Vilka olika yrken 
har föräldrarna? 

 

Vilka yrken finns i 
Håbo centrum? 

Vilka yrken tycker 
klassen är 10 i 
topp? 
Varför just dessa? 

 

Varför är det bra 
att vi har olika 
yrken? 

 
Vilka 
likheter/skillnade
r finns mellan 
yrken? 

Vad vill jag 
arbeta med i 
framtiden? 

Rita 

Berätta 

Undervisande 
pedagoger 
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Grundskola/grundsärskola, 4-6 
Skolan ska förslagsvis bjuda in olika yrkeskategorier som berättar som sina arbeten och 
utbildningsval, göra studiebesök på företag och samarbeta med förenings- och kulturliv, 
reflektera och fundera kring sin framtid samt synliggöra hur nutida val kan få effekter för 
framtiden. 

 

 
Bli medveten om 
sig själv 

Bli medveten 
om olika 
valalternativ 
(yrken och 
utbildningar) 

Bli medveten om 
relationen mellan 
sig själv och 
valalternativen 

Lära sig fatta 
beslut 

Lära sig att 
genomföra sina 
beslut 

Ansvar för 
genomförande 

Mitt drömyrke 
 

Vad är viktigt för 
mig när jag väljer 
yrke? 
(Pengar/trivsel/at
t jag är duktig på 
det jag gör/göra 
något bra för 
andra människor 
etc.) 

Vad krävs för 
kunskaper för 
att få ett jobb? 

 
Måste man 
utbilda sig? 

 

Hur många 
yrken finns? 

 

Vilka yrken är 
hetast i 
klassen? 

Är det viktigt att 
kamrater väljer 
samma 
utbildning/yrke? 

 
Hur kan mina 
styrkor bäst 
användas i olika 
utbildningar/ 
yrken? 

Vilka beslut 
skulle jag fatta 
idag? 

Skriva brev till sitt 
framtida jag och 
berätta om de 
funderingar och 
val du gör i 
dagsläget (sparas 
och läses upp 
individuellt i 
åttan). 

Undervisande 
pedagoger 

Vilka 
språkkunskape
r krävs för 
vidare studier? 

 

Kan jag tänka mig 
att arbeta 
utomlands? 

Hur påverkar 
språkkunskape
r möjligheten 
till utbildning 
eller yrke i 
Sverige eller 
utomlands? 

Vilket språk är det 
mest intressanta 
alternativet för 
mig? 

Prova olika 
språk. Vilka är 
fördelarna/ 
nackdelarna för 
mig i respektive 
språk? 

Välja språk med 
sikte på minst tre 
års studier i 
språket. 

Studie- och 
yrkesvägledar
e tillsammans 
med 
undervisande 
pedagoger. 
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Grundskola/grundsärskola, 7-9(10) 
Skolan kan förslagsvis bjuda in olika yrkeskategorier till skolan för att delta i undervisningen, 
låta eleverna jobbskugga, informera och låta eleverna aktivt söka information kring olika 
yrken/utbildningsvägar, besöka gymnasieskola, besöka gymnasiemässa, gå på Öppet hus på 
gymnasieskolor samt erbjuda vägledningssamtal med studie- och yrkesvägledare. Arbetet 
med det aktivitetsansvar som kommunen utför kan utgöra en brygga mellan grundskolans 
senare skolår och gymnasieskolan. 

 

 
Bli medveten 
om sig själv 

Bli medveten om 
olika valalternativ 
(yrken och 
utbildningar) 

Bli medveten 
om relationen 
mellan sig själv 
och 
valalternativen 

Lära sig fatta 
beslut 

Lära sig 
genomföra sina 
beslut 

Ansvar för 
genomförande 

Vilka är mina 
styrkor? Hur kan 
mina styrkor 
bäst komma till 
användning i 
framtiden? 

 

Har jag några 
fysiska 
förutsättningar 
som begränsar 
mig? 
Hur reagerar jag 
under stress? 
Skiftande 
arbetstider etc.? 

 

Få tillbaka och 
läsa det brev 
eleven skrev 
under sin tid i åk 
4-6. 

Vilka 
anställningsformer 
finns? 

 
Vilka lagar finns 
som styr på en 
arbetsplats? 

 

Var kan man 
sommarjobba och 
när kan man 
börja? Hur söker 
man? 

 

Vilka utbildningar 
finns? Vilka skolor 
erbjuder vad? 

 

Vad händer om 
jag inte kan 
slutföra mina 
studier? 

 
Hur kan jag 
studera som 
vuxen om jag vill 
byta yrke? 

 

Hur ser 
arbetsmarknaden 
ut just nu? Vad 
spår man inför 
framtiden? 

Kan jag tänka 
mig att flytta 
från familj, 
vänner och Håbo 
kommun för att 
studera eller 
arbeta? 

 

Kan jag få 
användning av 
mina styrkor i 
det val jag tänker 
mig? 

Samtala kring 
mina val under 
utvecklingssamtal. 

 
Vägledningssamtal 
med studie- och 
yrkesvägledare. 

Delta aktivt i alla 
aktiviteter. 

 

Göra sitt 
gymnasieval 
samt eventuellt 
omval. 

 

Skriva 
ansökningar till 
eventuella jobb. 

Undervisande 
pedagoger och 
studie- och 
yrkesvägledar
e 
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Gymnasium inklusive Introduktionsprogram och gymnasiesärskola 
Skolan kan förslagsvis besöka studentmässor, öppet hus på högskolor, göra studiebesök och 
skugga studenter samt genomföra arbetsplatsförlagt lärande (APL) och hjälpa eleverna att 
noga överväga de valbara kurserna med sikte på framtiden. 

 

 
Bli medveten om 
sig själv 

Bli medveten om 
olika 
valalternativ 
(yrken och 
utbildningar) 

Bli medveten om 
relationen 
mellan sig själv 
och 
valalternativen 

Lära sig fatta 
beslut 

Lära sig 
genomföra sina 
beslut 

Ansvar för 
genomförande 

Klargöra 
förmågor, styrkor 
och egenskaper 

 

Formulera mål 
för ett liv efter 
gymnasiet 

 

Ta eget ansvar 
för utveckling av 
självkännedom 
och ta egna 
initiativ 

Vilka alternativ 
till studier efter 
gymnasiet finns? 
Vad krävs? 

 

Hur ser 
arbetsmarknaden 
ut i framtiden? 

Hur påverkar 
mina valbara 
kurser min 
framtid? 

 

Vilka möjligheter 
till ändringar av 
kurser har jag 
under studiernas 
gång? 

 

Vad händer om 
jag inte kan läsa 
vidare och inte 
kan få ett jobb? 

Besluta om val av 
individuella 
kurser och/eller 
andra 
förändringar 

 
Fatta beslut om 
gymnasieexamen 

Inloggning till 
Antagning.se och 
andra 
ansökningssidor 

Undervisande 
pedagoger och 
studie- och 
yrkesvägledare 

Beskriva 
stödbehov vid 
remisskrivning till 
AF (år 4/Kämpe) 

Fundera över 
alternativ som AF 
erbjuder eller 
fortsatta studier 
(år 4/Kämpe) 

Använder jag 
mina styrkor på 
bästa sätt? (år 
4/Kämpe) 

Samtalar kring de 
alternativ som 
finns och väger 
för- och 
nackdelar mot 
varandra. (år 
4/Kämpe) 

Kontaktar AF 
ang. information, 
inskrivning och 
skriver remiss 
(år4/Kämpe) 

Studie- och 
yrkesvägledare 

 

 

Vuxenstudier/Lärvux samt SFI 
Tillsammans med den vuxne kan studie- och yrkesvägledare förslagsvis kartlägga den vuxnes 
studiebehov och förutsättningar och därefter tillsammans med skolan anpassa utbildningen 
alternativt träna på arbetsansökningar och så vidare. 

 

 
Bli medveten om 
sig själv 

Bli medveten om 
olika 
valalternativ 
(yrken och 
utbildningar) 

Bli medveten om 
relationen 
mellan sig själv 
och 
valalternativen 

Lära sig fatta 
beslut 

Lära sig 
genomföra sina 
beslut 

Ansvar för 
genomförande 

Kartlägga sina 
studiebehov och 
förutsättningar 

Söka och få 
information kring 
olika utbildningar 
och yrken. 

Var ligger mina 
styrkor och hur 
kan jag ta tillvara 
på tidigare 
erfarenheter i en 
ny utbildning 
eller nytt yrke? 

Stödjande och 
kartläggande 
samtal med 
studie- och 
yrkesvägledare
. 

Ansöka till 
studier eller 
utbildning. 

Den vuxne samt 
studie- och 
yrkesvägledare 
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Utvärdering och uppföljning 
 

Arbetet med studie- och yrkesvägledning ska 
ingå i det systematiska kvalitetsarbetet och ska 
således planeras, följas upp, analyseras, 
dokumenteras och utvecklas så väl på varje 
enhet som på kommunal nivå. 
Lärare, övrig personal och elever ska vara 
delaktiga i utvärderingen och vårdnadshavare 
ska ges möjlighet att delta. 

 

Studie- och yrkesvägledningen ska utgå från 
elevens behov och förutsättningar och därför 
behövs uppföljning och utvärdering ske på olika plan för att 
säkerställa att målen för verksamheten uppfylls. 

 

Fig. Skolverket (2015) Kvalitetsarbete i 
praktiken 

 

Eftersom aktiviteterna med studie- och yrkesvägledning är en del av skolans övriga 
verksamhet utvärderas arbetet tillsammans med eleverna kontinuerligt på varje skolenhet. 
En enkätundersökning, riktad till både elever och personal, i slutet av varje läsår ger en 
sammanställning över årets aktiviteter och ligger till grund för den årliga analysen av arbetet. 
I denna enkätundersökning bör skattningsfrågor från BRUK5 finnas med. 

 
På så väl enhetsnivå som kommunnivå ska hårda värden som meritpoäng, behörighet till 
nationellt program, förstahandsval och gymnasieexamen sammanställas, analyseras och 
utvärderas. 
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5 Skolverket (2013). BRUK, verktyg för självskattning av kvalitet i samtliga läroplanstyrda verksamhetsformer. 
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Figurer 

 

Sidan 5: Förordningen (SKOLFS 2014:180) om arbete med studie- och yrkesvägledning. 
Skolverkets allmänna råd, s 13. 
Sidan 12: Skolverket (2015). Kvalitetsarbete i praktiken, omslagsbild 


