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Studie- och yrkesvägledarprofessionen 
1. Hur är studie- och yrkesvägledarna organiserade idag och vilket samarbete finns 

dem emellan?   
2. Hur arbetar studie- och yrkesvägledarna för att ge ett likvärdigt stöd?  
3. Vilken kompetens i jämställdhet och jämlikhet finns bland studie- och 

yrkesvägledarna?  
 

Studie- och yrkesvägledning i vid bemärkelse 
1. Vilket uppdrag ser lärare och rektorer att de har kopplat till studie- och 

yrkesvägledning?   
2. Hur ser samarbetet ut mellan studie- och yrkesvägledare lärare och rektor?   
3. Vilka insatser kopplat till studie- och yrkesvägledning sker på skolorna idag?   
4. Vilka särskilda insatser sker för att säkerställa likvärdig studie- och 

yrkesvägledning på skolorna idag?  
5. På vilket sätt integrerar lärarna studie- och yrkesvägledning som en del av 

undervisning idag?   
6. Vad skulle vara till hjälp/stöd för lärarna i högre grad ska integrera studie- och 

yrkesvägledning som en del av undervisningen?   
7. Hur följs arbetet med studie- och yrkesvägledning upp? Är studie- och 

yrkesvägledningen på skolan en del av det systematiska kvalitetsarbetet? Följs 
likvärdighet i studie- och yrkesvägledningen upp?  

8. Vilka styrkor respektive utmaningar finns i arbetet med den vida och snäva studie- 
och yrkesvägledningen?   

 

Kompensatoriskt uppdrag 
1. Hur ser könsfördelningen ut på gymnasieprogrammen?   
2. Hur arbetar olika yrkesgrupper för att motverka könsstereotypa utbildnings- och 

yrkesval?   
3. Hur arbetar olika yrkesgrupper för att val av utbildning och yrke inte ska begränsas 

av social eller kulturell bakgrund?   
4. Hur kartläggs elevernas behov av studie- och yrkesvägledning?   
5. Hur utformas studie- och yrkesvägledningen så att elever som har behov av särskilt 

stöd eller andra stödåtgärder får det?  
6. På vilket sätt anpassas studie- och yrkesvägledningen utifrån behov?  
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Samverkan mellan skola och arbetsliv 
1. Hur ser samarbetet ut mellan skolan och arbetslivet ut idag?   
2. Vad önskar arbetslivet för att lättare kunna närma sig skolan?   
3. Hur används samarbetet mellan skolan och arbetslivet för att erbjuda likvärdig 

studie- och yrkesvägledning? Om samarbetet inte används på det sättet, hur kan 
arbetet utvecklas för att skapa likvärdiga förutsättningar för elever att komma i 
kontakt med arbetslivet?   

 

Huvudmannaplan 
1. Vilka delar är viktiga att få med i en huvudmannaplan?   
2. Vilka dokument och arbetsplaner kopplat till studie- och yrkesvägledning finns i 

kommunen idag?   
3. Vilka personer i kommunen bör ingå i arbetet med att skapa en huvudmannaplan?   
4. På vilka sätt kan huvudmannaplanen tydliggöra arbetet för en likvärdig studie- och 

yrkesvägledning?  
 

Elevperspektiv 
1. Vilken typ av studie- och yrkesvägledning får eleverna idag?   
2. Erbjuds grupper av elever studie- och yrkesvägledning i olika omfattning? Vad 

innebär det sätt till likvärdighet?  
3. På vilket sätt upplever eleverna att de får de rätta kompetenserna för att göra 

välgrundade studie- och yrkesval?   
4. Finns det något eleverna saknar kopplat till studie- och yrkesvägledning och i så fall 

vad?   
 

Övrigt 
1. Finns det några uppsatta mål kopplat till studie- och yrkesvägledning och hur följs i 

så fall dessa upp? Finns det mål kopplat till likvärdighet?  
2. Hur ser det ut gällande omval/avhopp på gymnasieskolan i kommunen?  
3. I den bästa av världar hur ser arbetet med studie- och yrkesvägledning i vid och 

snäv bemärkelse ut?   
4. Behöver personalen kompetensutveckling inom något område för att kunna 

genomföra sitt uppdrag kopplat till studie- och yrkesvägledning? Vilken 
kompetensutveckling får de inom området idag?    

 
 
 
 

 


