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Kvalitet i studie- och yrkesvägledning
– hela skolans ansvar

Förord
Detta material har tillkommit med anledning av regeringsuppdraget om att stödja
kvalitetshöjning inom studie – och yrkesvägledningen. Materialet lyfter fram olika
perspektiv på frågan om vad som är kvalitet inom studie- och yrkesvägledning.
Omvärldens syn på kvalitet belyses genom elva olika intervjuer med forskare,
politiker, kommunföreträdare och andra nyckelaktörer. Materialet har fokus på
vägledning i vid bemärkelse, dvs. all den verksamhet som skolan erbjuder som för
beredelse för framtida val av utbildning, yrke, arbete och livsform.
Samhällets syn på kvalifikation, utbildning och kunskap samt relationerna
däremellan utvecklas kontinuerligt. Grundskolans studie- och yrkesvägledning
handlar inte bara om övergången från grundskolan till gymnasieskolan. Ett samhälle som bygger på att medborgarna kontinuerligt genom livet ska göra många
val, stora som små, kräver en särskild kompetens. Valen blir allt mer komplicerade. Individens behov av vägledning är både växande och återkommande under
olika perioder i livet. Vägledning måste också sättas i relation till internationaliseringen och en ökande mobilitet.
Mot bakgrund av dessa förändringar finns det skäl att utveckla synen på vägledningen och dess roll i samhället. Vägledning i vid bemärkelse, liksom en särskild kompetens för att kunna göra medvetna val, är områden som behöver belysas
och utvecklas. Utifrån styrdokumentens betoning på lärande och kunskapssökande
kan begreppet studie- och yrkesvägledning förefalla väl snävt och mindre relevant.
Därför behövs en tydliggörande definition som förklarar syftet med studie- och
yrkesvägledningen i förhållande till aktiva och ansvarstagande individer.

I materialet vill myndigheten fånga upp och spegla olika tankar kring synen på
vägledning i vid bemärkelse genom olika intervjuer. Med dessa röster vill vi stimulera till en diskussion i skolor, i kommuner och hos andra huvudmän. Diskussion
och dialog mellan politiker, skolledare, lärare och vägledare om vad studie- och
yrkesvägledning är och kan vara i den egna verksamheten leder till utveckling.
Kerstin Borhagen har gjort intervjuerna och sammanställt materialet. Texterna
har arbetats fram tillsammans med Jan Lindblom och Eva Laurelli. Förhoppningsvis kan materialet bidra till samtal om kvalitetsutveckling i studie- och yrkes
vägledningen. Med hjälp av diskussionsfrågorna efter artiklarna och exempel på
kvalitetsindikatorer i vägledningsprocessen kan materialet användas som verktyg
för hela skolans förbättringsarbete.
Kjell Hedwall			
Avdelningschef			

Eva Laurelli
Undervisningsråd
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1. Inledning
Vad är kvalitet i skolans studie- och yrkesvägledning? Frågan innehåller två inte
helt entydiga begrepp – kvalitet och studie- och yrkesvägledning. Vad lägger vi in
i de båda begreppen? Hur förstår vi dem? De två första kapitlen ger olika infallsvinklar till förståelsen av de två begreppen. I de följande tolv kapitlen får några
forskare och policymakers liksom några praktiker inom skolväsendet ge sina respektive svar på frågan.
Majoriteten av de röster som kommer till tals i materialet, tar sin utgångspunkt
i den bild av tillståndet för studie- och yrkesvägledningen som beskrivs i Skolverkets rapporter från 2005 och 2007, där allvarliga brister i verksamheten påpekas.
Denna lägesbeskrivning bekräftas i resultaten från ett flertal forskningsrapporter,
men även i många examensarbeten och andra uppsatser inom ramen för landets
tre vägledarutbildningar. Resultaten är entydiga. Det är tydliga och stora skillnader mellan kommunerna beträffande tillgången på studie- och yrkesvägledning
och innehållet i densamma. Ansvaret för uttolkningen och en uppföljning av
verksamheten har delegerats från politiskt ansvarig nivå via skolledningen direkt
till de enskilda studie- och yrkesvägledarna.
Bredden i svaren på frågan Vad är kvalitet i skolans studie- och yrkesvägledning? är stor. Återkommande teman i artiklarna är styrning, samverkan, att tänka
nytt/annorlunda, förändring på flera och olika nivåer samt kunskaper om att
vägledning är en process som för den enskilde eleven pågår under hela skoltiden.
Ju mer man borrar i problematiken desto längre, djupare och vidare tenderar
processen att bli.
Huvudfåran av förklaringar faller tillbaka på det decentraliserade styrsystemet
med mål- och resultatstyrning. Flera av rösterna förespråkar tydligare nationella
mål. Man menar att det måste specificeras ytterligare vad som förväntas av skolans olika professioner. Andra önskar helt nya mål, anpassade till dagens krav på
valkompetens och företagsamhet.

 S kolverket, (2007). Kvalitetsgranskning av studie- och yrkesorientering inom grundskolan.
Skolverket, (2005). Utvärdering av vägledning inom det offentliga skolväsendet.



Elisabeth Nordström hävdar i kapitlet Vägledning handlar om att tänka kring sig
själv, att det viktigaste är hur förvaltningscheferna förhåller sig till studie- och
yrkesvägledningsfrågor. Om vägledning ska få ett genomslag i skolans övriga
verksamhet måste det bli synligt på läroplansnivån. I kapitlet Behovet av större
öppenhet för vägledningsfrågor, lyfter Sussi Thuré upp behovet av tydliga och
mätbara mål för verksamheten. Krav på kvalitetsredovisning från skolorna är
den enda lösningen på en generell förbättring av studie- och yrkesvägledningen
i verksamheten, enligt henne. Thomas Johansson värnar dagens målstyrning och
hävdar i kapitlet Målstyrning ger handlingsutrymme åt professionen att de möjligheter att kommunicera som finns i de nuvarande läroplanerna inte har utnyttjats
av rektorer och vägledare.
I flera av artiklarna diskuterar man varför inte andra professionella grupper, förutom vägledarna, deltar aktivt i elevens studie- och yrkesvalsprocess. Det genom
gående svaret är frånvaron av samverkan. Ett par exempel på samverkan beskrivs
i artikeln Studie- och yrkesvägledning – hela skolans ansvar samt av Nils-Åke
Åhlin i Lärarnas stöd för elevens val av framtid.
Peter Plant hävdar i Partnerskap för kvalitet i vägledningen, att studie- och yrkes
vägledning måste ägas av många olika intressenter. Det behöver kommuniceras
utanför gruppen vägledare och det enskilda vägledningssamtalet.
Värdet och nödvändigheten av samverkan mellan skolan och arbetslivet/närings
livet lyfts fram av Anders Lovén i Rädda praon – ungdomarna behöver den! liksom
av Jonas Berggren i Nya perspektiv och Ulla Gredemyr i Skapa din framtid.
Gunnel Lindh menar i Vägledningens viktiga villkor, att det behövs byggas nätverk för erfarenhetsutbyte. Det behövs samverkan mellan karriärplanerare och
handledare i näringslivet, vägledare, politiker och beslutsfattare för att öka kunskapen om livslång vägledning.
Även Lena Dahlstedt förespråkar i Allt ljus på vägledningen att väglednings
frågan förs upp på den nationella nivån, men hon vill dessutom ha nya mål an
passade till de krav på val och väljande som idag ställs på den enskilde individen/
medborgaren.
Ann Kjellberg är definitiv i sina slutsatser i kapitlet Att utveckla ett kvalitetstänkande. Så länge som många som arbetar i skolan inte sätter upp några mål
och riktlinjer och har en uppföljning mot dessa, så kan ingen förändring komma
till stånd. Ledorden är systematik och medvetenhet kombinerat med kreativitet



och flexibilitet. Viktiga verktyg i detta förändringsarbete är formuleringen av
mål, uppföljning och utvärdering. Förutom att utforma en strategi har den kommunala styrelsen skyldighet att göra det möjligt att förverkliga målen för studieoch yrkesvägledningen. Stödmaterialet avslutas med en konkret vägledning för
det egna utvecklingsarbetet. I kapitlet Att höja kvaliteten i verksamheten belyses
styrning och kvalitet med fokus på det systematiska kvalitetsarbetet i studie- och
yrkesvägledningen.
I det avslutande kapitlet BRUK – Självskattning av vägledningsprocessen presenterar Myndigheten för skolutveckling ett utvecklingsverktyg som kan användas
av skolor för att de själva ska kunna skatta kvaliteten i den egna verksamheten
och användas som stöd i det fortsatta kvalitetsarbetet. BRUK är ett kvalitetsindikatorsystem som utgår från de nationella styrdokumenten och varje skola väljer
själv vilka indikatorer de vill arbeta med.



2. Vad är studie- och yrkesvägledning?
I läroplanen för den obligatoriska skolan (Lpo 94) står följande i kapitel 2.6 Skolan och omvärlden:
Eleverna skall få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De skall också få under
lag för att välja fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den obligatoriska skolan
nära samverkar med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Det
förutsätter också en samverkan med arbetslivet och närsamhället i övrigt.
Mål att sträva mot

Skolan skall sträva efter att varje elev inhämtar tillräckliga kunskaper
och erfarenheter för att
– kunna granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som
rör den egna framtiden,
– få en inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv och
– få kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige och i andra länder.
Alla som arbetar i skolan skall

• verka för att utveckla kontakter med kultur- och arbetsliv, föreningsliv
samt andra verksamheter utanför skolan som kan berika den som
en lärande miljö och
• bidra till att motverka sådana begränsningar i elevens studie- och
yrkesval som grundar sig på kön eller social eller kulturell bakgrund.
Läraren skall

• bidra med underlag för varje elevs val av fortsatt utbildning och
• medverka till att utveckla kontakter med mottagande skolor samt med
organisationer, företag och andra som kan bidra till att berika skolans
verksamhet och förankra den i det omgivande samhället.



Studie- och yrkesvägledaren, eller den personal som fullgör
motsvarande uppgifter, skall

• informera och vägleda eleverna inför fortsatta utbildningen och
yrkesinriktningen och därvid särskilt uppmärksamma möjligheterna
för elever med funktionshinder samt
• vara till stöd för övriga personalens studie- och yrkesorienterande insatser.
I kapitel 2.8 står följande: Rektorn har ansvaret för skolans resultat
och har därvid, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att

• samverkan med skolor och arbetslivet utanför skolan utvecklas så att
eleverna får konkreta erfarenheter av betydelse för deras val av fortsatt
utbildning och yrkesinriktning,
• den studie- och yrkesorienterande verksamheten organiseras så att
eleverna får vägledning inför de olika val som skolan erbjuder och
inför fortsatt utbildning.
I läroplanerna används endast begreppet studie- och yrkesorientering. I dagligt
tal förekommer dock flera olika benämningar som används synonymt med studie- och yrkesorientering och vanligast idag är studie- och yrkesvägledning men
även studie- och yrkesvalsprocessen, vägledning och karriärvägledning.
Studie- och yrkesvägledning är inte något entydigt begrepp. Det kan syfta på
det arbete som vägledaren utför men det kan också handla om all den verksamhet som skolan erbjuder som förberedelse för framtida val av utbildning, yrke,
arbete och livsform. Vägledning kan syfta på vägledningssamtalet som ett specifikt verktyg för vägledaren men också vara överordnat och innefatta information
och rådgivning.
Vad innebär det att ett begrepp kan förstås på så många olika sätt? Kan denna
otydliga definition av begreppet studie- och yrkesvägledning vara en förklaring
till att det så starkt kopplas till professionen vägledning och att de vedertagna
begreppen för allas ansvar enligt de nationella styrdokumenten har blivit till ingens
ansvar i skolan?

10

Begreppets historik 



Vid slutet av 1920-talet började yrkesvägledningen ta form i Sverige. Det var en
kombination av ungdoms- och yrkesförmedling. Begreppet yrkesvägledning
innebar att en yrkesvägledare mötte en ung människa och hjälpte denna med
yrkesvalet. Med tiden blev yrkesvalet alltmer sammanhängande med studievalet.
Verksamheten växte i omfång och flyttades från den lokala arbetsförmedlingen
till skolan. Kontaktpersoner utsågs bland intresserade lärare i folkskolan. I de
högre skolformerna tog skolkuratorerna ansvar för yrkesvägledande uppgifter.
Under 1960-talet skapade de dåvarande centrala myndigheterna Arbetsmarknadsverket (AMS), Skolöverstyrelsen (SÖ) och Universitetskanslersämbetet
(UKÄ) det överordnade begreppet studie- och yrkesvägledning som syftade på
samhällets studie- och yrkesvägledning, dvs. all vägledning som erbjöds i samhällets regi. Inom AMS användes begreppet yrkesvägledning, inom SÖ studieoch yrkesorientering (syo) och inom UKÄ först studierådgivning som 1969 ersattes med studievägledning.
1993 inrättades en yrkesexamen med beteckningen ”studie- och yrkesvägledarexamen”. Yrkesbeteckningen ändrades därmed från syokonsulent till studie- och
yrkesvägledare. Som en följd av detta började begreppet studie- och yrkesvägledning att användas alltmer inom skolan. I skollag och aktuella läroplaner används
fortfarande studie- och yrkesorientering som begrepp för verksamheten.
Inom skolans studie- och yrkesvägledning brukar man tala om vägledning i
snäv respektive vid bemärkelse. Vägledning i vid bemärkelse inbegriper all den
verksamhet som respektive institution/organisation och nation erbjuder som förberedelse för framtida val av utbildning, yrke, arbete och livsform. I den tidigare
läroplanen för grundskolan, Lgr 80, talade man om ”inslag i undervisningen som
särskilt syftar till att ge eleverna förberedelse för framtida yrkesval och kunskaper
om arbetslivet.”

  V
 ägledningens historik finns utförligt beskriven i Vestin, Margareta (1991). Femtio år med syo.
1940/41 – 1990/91, SOU 2001:45. karriärvägledning.se.nu. samt i Nilsson, Göran (2005).
Vägledning – i vems intresse? Skolans studie- och yrkesvägledning i ett historiskt och styrningsperspektiv.
  Lindh, Gunnel (1997). Samtalet i studie- och yrkesvägledningsprocessen.
  Läroplanen för grundskolan, Lgr 80, s 36.
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Vägledning i snäv bemärkelse står för personlig vägledning, enskilt eller i grupp,
och de med de direkt förbundna aktiviteterna. Det handlar om en professionell
vägledare som hjälper enskilda individer att utifrån sina unika problemställningar
lösa/hantera problem inför val av utbildning, yrke, arbete och livsform.
I en statlig utredning vid millennieskiftet lanserades ett nytt begrepp – karriär
vägledning . Valet av just detta begrepp har en nära koppling till det i internationella sammanhang använda begreppet ”career” i t.ex. career counselling och
career guidance. Begreppet kan då översättas med en bredare syn på individens
samlade meriter och erfarenheter. Begreppet används dock inte i några styr
dokument för skolan. Nationalencyklopedien förklarar ordet karriär med betoning på framgång inom ett yrkesområde, vilket således står för någonting annat
än studie- och yrkesvägledning.

Ett helhetstänkande
Det kommunala huvudmannaskapet och avregleringen av skolan 1991 innebar
att de dittillsvarande statliga styrdokumenten för syo upphörde att gälla. Frågor
om dimensionering, arbetsfördelning och tjänstekonstruktion liksom formulerandet av lokala mål och hur dessa ska förverkligas ska numera beslutas och hanteras i varje enskild kommun. Det nya styrsystemet har inneburit nya uppgifter
för kommunpolitiker, skolchefer, skolledare, lärare och vägledare, uppgifter som
på olika sätt har utmanat de tidigare kompetensgränserna. Nuvarande läroplaner
ställer t.ex. större krav på samverkan mellan de olika yrkeskategorierna inom utbildningsväsendet för att uppnå bästa möjliga underlag för den enskildes val av
utbildning och yrke. Syftet är att finna lösningar som ligger nära verksamheten.
I de nationella målen och riktlinjerna för skolan pekas inte specifikt ut vad som
ska kallas studie- och yrkesvägledning och hur denna verksamhet ska organiseras. Läroplanerna betonar helheten. Målen för verksamheten studie- och yrkes
vägledning är underordnade detta helhetstänkande. Samtidigt kan man vända
på förhållningssättet och liksom Skolverkets rapporter framhålla att studie- och
yrkesvägledningsfunktionen har stor betydelse för att helheten skall bli synlig för

  Betänkandet SOU 2001:45. Karriärvägledning.se.nu från utredningen ”Vägledningen i skolväsendet”.
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de lärande och för att övergångar mellan olika steg i utbildningsväsendet skall
berikas av väsentlig information.
”Från val- och väljandesynpunkt är betoningen på lärande, inflytande, individens frihet samt jämställdhet mellan könen det väsentliga. Medinflytande handlar företrädesvis om makt och ansvar över den egna situationen. Idén om medinflytande bygger på två viktiga principer med fokus på eleven, nämligen självtillit och självförtroende samt kunskap och ansvar. Bland läroplanens mål ingår
t.ex. begreppet det fria valet, ett val där individen fritt kan fatta sina beslut om
framtidsinriktning och där individen på ett personligt plan skall ha likvärdiga
möjligheter att lyckas.
Jämställdhet definieras i läroplanerna som en pedagogisk fråga och ett tvärvetenskapligt kunskapsområde. Flickors och pojkars olika villkor och förutsättningar skall beaktas i undervisningen. Som värdegrund skall jämställdhet vara
synlig i undervisningen och i skolans planering, verksamhet och organisation.”
Studie- och yrkesvägledning är en verksamhet och ett utvecklingsområde där
missförstånd lätt uppstår. Våra tankar och föreställningar begränsar oss ofta för
möjligheten att se något annat/nytt. I diskussionen om studie- och yrkesvägledning går det att urskilja några olika huvudfåror. Man talar om studie- och
yrkesvägledning som en verksamhet i snäv eller vid bemärkelse. Man förstår det
som engångsföreteelse eller en pågående process.
En tredje skiljeväg är om man talar om det som ett informationsproblem eller
ett erfarenhets- och insiktsproblem. Samhällets syn på kvalifikation, utbildning
och kunskap samt relationerna däremellan håller på att förändras radikalt. Mot
bakgrund av dessa förändringar finns det skäl att inta ett nytt perspektiv på vägledningen och dess roll i samhället. Utifrån styrdokumentens betoning av lärande
och kunskapssökande kan begreppet studie- och yrkesvägledning förefalla väl
snävt och mindre relevant. Det behövs en definition som tydliggör syftet med
studie- och yrkesvägledningen och som motsvarar en aktiv och ansvarstagande
individ. Individens behov av vägledning är både växande och återkommande
under olika perioder i livet. Vägledning måste också sättas i relation till internationaliseringen och en ökande mobilitet.

  S kolverket (1997). Utvärdering av grundskolan 1995 – UG 95.
Studie- och yrkesorientering. Årskurs 9. Rapport nr 126.
  SOU 2001:45, ss 42, 43.
  SOU 2001:45, s 11.
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3. Vad är kvalitet?
Begrepp
Kvalitet som begrepp kan tolkas på många sätt. Det gäller därför att noggrant
tänka igenom vad man själv och kollegorna i t.ex. arbetslaget menar inför ett
utvecklingsarbete. Enligt Svenska akademins ordlista betyder det egenskaper/
framgångsfaktorer. I Myndigheten för skolutvecklings stödmaterial Att granska
och förbättra kvalitet  får man god hjälp att ta ställning till olika betydelser av
begreppet. Det är dock alltid de nationella målen i skollagen, läroplanerna och
kursplanerna som är utgångspunkten för kvalitetsutveckling.
Kvalitetstermen är svår därför att den i vardaglig förståelse ter sig så självklar.
Det handlar om förenklade kriterier på vad som är bra. Kvalitet i vardagligt tal
kan verka konserverande på ett arbete som till skillnad från det vetenskapliga
angreppssättet verkar utvecklande och förbättrande. Kvalitetsarbete i skolan ska
präglas av ett vetenskapligt förhållningssätt. Det kännetecknas av systematik där
arbetet tar sin utgångspunkt i en analys av nuläget, uppsättandet av mål för utvecklingen, uppföljning och utvärdering, analys och bedömning av resultaten,
utvecklingsåtgärder och nya mål.
I kvalitetsbegreppets mångtydighet ligger ännu en fälla då det kan betraktas
utifrån olika perspektiv. Läraren gör en bedömning utifrån sin utbildning och
arbetssituation och eleverna kan ha andra utgångspunkter än läraren. Varje perspektiv har sitt särskilda fokus på kvalitet i förhållande till resurser. Lokala politiker sätter i många fall upp mål med syfte att uppnå kvalitet. Den nationella nivån
(riksdag, regering och statliga myndigheter), har ett bredare och mer generellt
perspektiv på vad kvalitet är. För att utveckla en verksamhet och ett kvalitetstänkande finns det en potential i att tillföra olika perspektiv. Till syvende och sist
är det de nationella målen och varje elevs förutsättningar och behov som avgör
vilka mål som ska uppnås.
  Myndigheten för skolutveckling (2003). Att granska och förbättra kvalitet. Stödmaterial. (ss 8–10)
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Skolverket10 definierar begreppet kvalitet utifrån hur väl verksamheten
• Uppfyller nationella mål
• Svarar mot nationella krav och riktlinjer
• Uppfyller andra uppsatta mål, krav och riktlinjer, förenliga med de nationella
• Kännetecknas av en strävan till förnyelse och ständiga förbättringar utifrån
rådande förutsättningar.
Kvalitetssäkring betecknar alla aktiviteter för att främja och kontrollera kvaliteten, dvs. målutveckling, uppföljning, utvärdering, åtgärder etc.11 Kvalitetssäkring
innebär att söka arbetsformer, angreppssätt och metoder som på ett säkert sätt
leder fram till att varor och tjänster får de egenskaper som organisationen är till
för och som kunderna uppskattar12 .
Kvalitetsutveckling är ett samlingsbegrepp för metoder, arbetssätt och strategier för ständig förbättring av kvalitet på varor och tjänster13. Kvalitetsutveckling
betyder att utveckla verksamhetens medarbetare, arbetsformer, angreppssätt och
metoder så att den blir ännu bättre på att leverera de egenskaper som kunderna
efterfrågar14 . Kvalitetsutveckling innebär ett arbetssätt med mål, uppföljning och
utvärdering samt analys och dialog kring utvärderingens resultat, vilket leder
fram till åtgärder som grund för nya mål15. Kvalitet kategoriseras och beskrivs
som systemrelaterade och processrelaterade kriterier. De är beroende av varandra. De kvalitetskriterier som ligger till grund för arbetet med kvalitetsutveckling
av studie- och yrkesvägledningen är desamma som för skolan i övrigt.

10
11 
12
13
14
15

Skolverket, BRUK – för kvalitetsarbete i förskola och skola.
Skolverket, Vad menar vi?
www.siq.se/kvalitet
Nationalencyklopedin
www.siq.se/kvalitet
Skolverket, Ansvaret för skolan
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Elisabeth Nordström
Elisabeth Nordström är verksamhetsansvarig för området utbildning vid
Kommunförbundet Stockholms Län, KSL. Där arbetar hon med frågor och
uppdrag från politiker och kommunala tjänstemän i länets 26 kommuner.
Hon representerar även gruppen avnämare i programutskottet för studieoch yrkesvägledarutbildningen samt nämnden för grundutbildning,
forskning och forskarutbildning, båda vid Lärarhögskolan i Stockholm.

4. Vägledning handlar om
att tänka kring sig själv
Medvetna val handlar om att tänka kring sig själv
Livskunskap

Ett besök i Skottland och kontakten med ”Career Scotland” gav Elisabeth näring
åt tankarna om att studie- och yrkesvägledningen inte bara ska ha fokus på övergången mellan grundskolan och gymnasiet. Hon ser en vägledning som bygger
på tanken att barn och unga behöver tillägna sig en särskild kompetens för att
kunna fatta medvetna och väl underbyggda val. När börjar man drömma om hur
ens liv skall te sig? Hur prövar man sig fram? Hur börjar man tänka om sig själv
i olika situationer senare i livet? Hur lär man känna sig själv mer? Att lära små
barn att tänka på det sättet, att ställa sådana frågor, det tror Elisabeth är viktigt.
Vägledning handlar om att tänka kring sig själv. Kvalitet i vägledningen är för
henne att man avsätter tid för barn och elever, att få tänka och samtala, att vuxna
ställer frågor så att man tänker i de banorna. Detta kan ingå i alla ämnen och
naturligtvis i samhällskunskap.
Det här skulle kanske komma in redan i förskolan och följa med hela vägen
upp. Då är det inte vägledaren som skall ha dessa samtal utan läraren. Vilken
vägledarens roll blir i de här sammanhangen är det inte färdigtänkt kring men
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hon kan tänka sig att vägledarna får uppdraget att möta många olika personalkategorier, som i sin tur arbetar med barnen och eleverna. En annan, för Elisabeth, inspirerande idé från besöket i Skottland var ”vägledningsportföljen”. I den
befintliga elevportföljen lägger skolan till ett nytt perspektiv, studie- och yrkes
vägledningen. Det handlar om en dokumentation som kan följas av både eleven,
lärarna, vägledaren och föräldrarna.

Återkommande samtal
Ett problem som det finns politisk enighet kring i länet är IV-programmet och avhoppen från gymnasieskolan. Alla kommuner har ungdomar som hoppar av gymnasiet, gör felval eller är arbetslösa. Det är här som Elisabeth skulle vilja utveckla
studie- och yrkesvägledningen så att den inte bara handlar om gymnasievalet. Alla
har mycket att tjäna på om skolan kan få barn, ungdomar och elever att lära känna
sig själva, sina styrkor och intressen, menar Elisabeth. När studie- och yrkesvägledningen är organiserad så att vägledaren har ett antal samtal i övergången till
gymnasiet kan tidsfaktorn göra att man måste vara effektiv. Därför är det viktigt
att de här samtalen återkommer under alla åren i grundskolan.

Ett kliv ut ur skolan
Så till den eviga frågan om hur skolan blir en del av samhället, den breda vägledningen. Det är ett viktigt uppdrag. Diskussionen måste handla om att återerövra
tidigare positioner. Hur synliggörs yrken för barn idag? Barn och ungdomar
måste få större kontaktytor mot näringslivet. Skolans uppdrag att visa på möjligheterna får inte bli ännu mera utbildning. Undervisningen måste ta ett kliv ut ur
skolan. Det är viktigt att inte bara prata om yrken som leder till anställning utan
också om entreprenörskap och företagande.

Olika nivåer för en förändring
En särskild kompetens
Mötet med ”Career Scotland” gav Elisabeth den spännande tanken att samhället idag tar sin utgångspunkt i val och väljande och kring kompetensen att göra
medvetna val. Valen blir allt mer komplicerade. Det är fler och fler perspektiv
som ska vägas in. Många av de val vi gör idag togs förr på en annan nivå i sam-
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hället. Möjligheten att välja har idag förts ut mot oss medborgare. Ett samhälle
som bygger på att medborgarna ska göra många, stora som små val, kontinuerligt
genom livet kräver att man får stöd för att medvetet kunna göra dessa val. Samhället har ett särskilt ansvar för att barnen får det stödet i skolan.

Vad är ett resultat?
Elisabeth vill att studie- och yrkesvägledningen ska få ett större genomslag. Det
är en rättssäkerhet för barn och ungdomar att de får samma typ av stöd. Skolan
måste kunna formulera vad ett resultat är så att man kan gå tillbaka och jämföra
med målen. Inte förrän skolan har gjort det kan man börja prata om kvalitet.
Som vägledare måste alla själva kunna precisera och definiera detta. Här är något
som behöver utvecklas. All vägledningsverksamhet, rådgivning av alla slag, är en
balansakt. All rådgivning måste handla om att den som ska ge råden inte utövar
sin makt utan är så professionell att du får ut det du behöver av samtalet. Vägledning ska bygga på att vägledaren ska förlösa dig, inte att du får påtalat att göra det
och det och det.
Det går inte att kvalitetssäkra annat än det som har ägt rum. Det ska inte falla
ut något resultat på eleven, på individnivå, utan kvalitetssäkringen bör vara en
del av verksamheten. Man kan se det i elevernas vägledningsportföljer, att de har
formulerat sina tankar. I den befintliga elevportföljen lägger skolan till ett nytt
perspektiv, studie- och yrkesvägledningens. Det handlar om en dokumentation
som går att följa, för både eleven, lärarna, vägledaren och föräldrarna.

Vägledning, ett gemensamt tema i länet
Stockholms län arbetar för att utveckla en gemensam gymnasieregion med ett
gemensamt intagningskansli och ett samverkansavtal. Kommunerna har också
enats om en gemensam vuxenutbildningsregion. För dessa båda frågor har det
tagit flera år att nå dagens resultat. Båda områdena pekar ut vägledning som en
viktig funktion. Detta har fått till följd att alla kommunerna med nödvändighet
måste ta tag i sin vägledning, renodla uppgifterna samt ha en genomtänkt stra
tegi. Under 2007 hade kommunernas förvaltningschefer fördjupat sig i ett tema
som berör vägledning på olika sätt. Man har bland annat gjort en studieresa till
Skottland för att studera ”Career Scotland”.
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Frågor att resonera kring
Vad har samhället att tjäna på om vi kan få barn och ungdomar
att bättre lära känna sig själva, sina styrkor och intressen?
Är detta i så fall ett uppdrag för skolan?
Borde barnen redan i förskolan lära sig att tänka kring val
och väljande? Vem bör i så fall ha dessa samtal?
Hur skulle din skola kunna skapa större kontaktytor för
eleverna mot samhället och näringslivet?
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Sussi Thuré
Sussi Thuré talar här utifrån sin långa erfarenhet inom vägledningsområdet.
Hon startade redan 1980 som syokonsulent i den kommunala verksam
heten i stockholmsområdet. Under åren har hon fyllt på med erfarenheter
som vägledare utomlands och som lärare på vägledarprogrammet vid
Lärarhögskolan i Stockholm. Hon har även varit sakkunnig åt olika
organisationer, företag och myndigheter. Sussi har många vägledar
kontakter världen över och följer med stort intresse den internationella
utvecklingen. Sedan 1992 förverkligar Sussi till en del sina idéer i ”Vistas karriärvägledning”16.

5. Behovet av större öppenhet
för vägledningsfrågor
Hur fångar man kvalitet?
Smal eller bred vägledning?
Inom vägledningsområdet talar man om en smal respektive en bred vägledning.
Den smala studievägledningen är det arbete som vägledaren utför. Den breda
vägledningen är det man traditionellt inom skolan kallar skola – arbetsliv. Sussi
föredrar att benämna det karriärkunskap och karriärvägledning. Det hon har tagit
fasta på, som det väsentliga i gällande läroplaner, är att eleverna ska få kunskaper
i val och väljande. För Sussi är ett aktivt stöd från lärare och skolledning ett måste
för att hon som studie- och yrkesvägledare ska kunna utveckla verksamheten.

16 www.vistas.nu
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Många rapporter17 tyder på att verksamheterna idag i grundskolan och gymna
siet ofta väljer bort den breda vägledningen.
Karriärvägledning har inte slagit igenom i Sverige så som det gjort i t.ex. Skottland, England och till viss del i USA. Där lyfter man det till ett kunskapsområde
och för in det i undervisningen. Varför kan inte svensk skola få in det här synsättet när det gäller kunskap om samhället och skola – arbetsliv? Det är ju inte en
fråga om kostnader, menar Sussi.

Vad är det skolan ska erbjuda?
Vem bestämmer vad eleverna ska få? Vad är det skolan ska ge? Vad är det elever
och föräldrar vill ha? Vad är det jag som vägledare kan erbjuda? Vilken service kan
elever och föräldrar förvänta sig av skolan och av studie- och yrkesvägledaren? Hur
mycket ansvar ligger på eleven och föräldrarna och hur kan de få stöd? Dessa är
alla viktiga frågor att begrunda om man ska arbeta med vägledningens kvalitet.
Kan det benämnas som god kvalitet om grundskolans vägledning är till för
att eleverna ska välja rätt gymnasieskola? Har man kapitulerat som studie- och
yrkesvägledare när arbetet i grundskolan och gymnasiet enbart är inriktat på de
närmast förestående valen? En vanlig föreställning om vägledarens uppgift är att
”du ska få lite information och broschyrer, sedan väljer du”. Det är viktigt att eleven
också får jobba med ett individuellt projekt, att eleven behöver kunskap, insikt
och förståelse för att kunna göra sitt val. Detta är en viktig del i den väglednings
modell som flertalet vägledare är utbildade i – en modell som Sussi menar fortfarande håller måttet för en kvalitativt bra vägledning. Tyvärr faller den ofta bort.
I egenskap av frilansande syokonsulent blir Sussi ofta kontaktad av rektorer
som behöver en vägledare. Inför det första mötet med rektor och lärare skickar
Sussi en beskrivning av sitt arbetssätt där hon betonar den breda vägledningen.

17 S kolverket, (2007). Kvalitetsgranskning av studie- och yrkesorientering inom grundskolan
Skolverket (2005). Utvärdering av vägledning inom det offentliga skolväsendet.
Ekholm & Franzon (2007). Ett högre uppdrag. Om ledarskap för studie- och yrkesorienteringen i
grundskolan. Examensarbete vid Studie- och yrkesvägledarprogrammet, Lärarhögskolan i Stockholm
Jergander & Lidin (2007). Hur vet jag att jag gör ett bra jobb? Intervjuer med fyra studieoch yrkesvägledare inom det offentliga skolväsendet. Examensarbete vid Studie- och yrkesvägledar-programmet, Lärarhögskolan i Stockholm.
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Var ligger ansvaret för utvecklingen?
Ligger det på vägledarna att ändra föreställningen om vilka förutsättningar som krävs
för att eleven ska kunna göra ett bra studie- och yrkesval samt att ta ansvar för utvecklingen av en bättre vägledning? Nej, menar Sussi. Skolan och samhället måste
inse att den breda vägledningen, karriärvägledningen, behövs. Det handlar om förbe
redelser som gör att eleverna kan känna att de kan göra ett medvetet och underbyggt
val. Detta måste in i skolans undervisning, i läroplanen eller som ett ämne med en
kursplan. Arbetslivet är under snabb förändring och därmed också synen på karriär.
Vägledarnas arbete och profession har levt i det fördolda. Kvalitet i skolans studie- och yrkesvägledning är ingen het fråga i Sverige idag. Ofta har skolorna inte
ens definierat vad eleverna ska få ut av vägledningen. Tydliga och mätbara mål
för verksamheten är en förutsättning om man vill förbättra och utveckla verksamheten. Nationella krav på kvalitetsredovisning av skolornas studie- och yrkes
vägledning är den enda lösningen på en generell förbättring, menar Sussi. Så
länge det inte finns några reella krav kommer ingen att ta tag i det.
Det finns kommuner som idag planerar att öppna för privata aktörer. Då är det
viktigt med ett kvalitetssäkringssystem med tydliga mål att utvärdera mot, vad skolans studie- och yrkesvägledning ska leverera. Som vägledare kan jag ju tycka att jag
vet vad eleverna behöver, säger Sussi. Denna problematik har diskuterats mycket i
internationella sammanhang under rubriken ”client involvement” eller kundpers
pektivet. Detta perspektiv måste finnas med när utvärdering sker i skolan, anser
Sussi. Det räcker inte att bara fråga ”Är du nöjd? Var det en trevlig vägledare?” eller
”Vill du ha mera individuell hjälp?” Vi måste komma ett steg vidare och precisera
vad det är eleven behöver kunna och vill ha samt om skolan lyckas ge det.

Är det möjligt att mäta och utvärdera vägledning?
Sussi har tagit del av intressant och spännande verksamhet inom mätning och utvärdering utanför Sverige. Är svensk studie- och yrkesvägledning redo att hänga
på här? Vi vägledare måste lära oss att bli granskade. Hur ska vi annars kunna
visa vad vi gör? Då blir det det här luddiga som gör att vi aldrig riktigt kan tala
om vad vi gör. Om alla ska jobba utifrån sina egna idéer förlorar vi i tydlighet
och det blir svårt att se och mäta vad vi gör. Det handlar om mer än hur många
samtal man har haft eller hur många som kommer in på utbildning eller droppar
ur. Nu är det andra variabler under luppen.
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I England har det skrivits18 och diskuterats en hel del om mätningar och deras
plats i kvalitetsarbetet. Man har försökt hitta bättre sätt att fånga kvalitet i ”Career
Management Skills”, kunskaper för att kunna ta ett eget ansvar för sin karriärplanering. Men på samma sätt som att alla inte lär sig att räkna kommer inte heller
alla elever att uppnå detta, betonar Sussi.
I Skottland vill den politiska nivån veta vad man får för pengarna. De har skapat
en nationell organisation kopplad till tillväxt och utveckling. Det är en organisa
tion som genom ett flertal åtgärder ska främja kvaliteten och bli transparant för
kunden. De valde att metodiskt jobba med något som de kallar ”Career Journey”.
Alla vägledare som arbetar på skolor har en slags mall där de dokumenterar hur
de arbetar, vad vägledaren gör i samtalen, var eleven befinner sig i sin utveckling
och om eleven kommer vidare. Det skotska konceptet är ännu under utveckling.
I Danmark har det på departementsnivå tagits fram en manual där eleverna kan
se vad de kan förvänta sig av vägledningen. I Kanada har skolorna t.ex. tittat på ele
vernas kunskaper vad det gäller skola – arbetsliv. Skolorna ställer frågor som Vad
har de lärt sig? Vad har eleverna uppnått? eller Vilka förmågor har de fått? Detta är
egentligen inte konstigare än att vi mäter vad de uppnått i matematik. Andra frågor
man ställer om elevernas kunskaper är Vet de något om hur man söker jobb? Kan
de skriva en CV? Finns det några kunskapsområden med mål för vad eleverna ska
uppnå? Sedan mäter skolorna och ser om eleverna har fått dessa kunskaper.

Behovet av större öppenhet i vägledningsfrågor
Sussi tycker att det i Sverige saknas en samsyn mellan politikerna på nationell
och lokal nivå. Våra lokala politiker är inte alltid överens med den målstyrning
som våra policymakers på nationell nivå har formulerat. För att höja kvaliteten i
skolans studie- och yrkesvägledning måste vägledarna initiera och delta i pedagogiskt utvecklingsarbete och medverka i byggandet av nya nätverk för att få fler
delaktiga i frågor som rör studie- och yrkesvägledningen.
I debatten och samtalen kring kvaliteten i skolans vägledning efterlyser Sussi ett
aktivare deltagande från studie- och yrkesvägledarkåren. Många inom professionen

18 Deirdre Hughes, director at Centre for Guidance, University of Derby, England
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sitter fast i gamla föreställningar och låsningar som behöver brytas upp och nya
perspektiv bör kunna diskuteras. Det behövs en blandning av nytt och gammalt tänkande anpassat till dagens förutsättningar. Olika intressenter måste bli involverade i
samtalen och delaktiga i vägledningsfrågorna. Tolkningsföreträdet behöver vidgas.
Sussi hoppas att det ordnas regionala mötesplatser för att diskutera frågorna.

Vägledning på den internationella kartan
Vägledning har fått ett politiskt erkännande i många länder idag, inte minst inom
den europeiska unionen där de försöker driva vägledningsfrågor. Många länder
har förstått att det måste finnas ett nationellt ansvar och en nationell policy kring
uppföljning och utvärdering av studie- och yrkesvägledningen. Frågan finns på
dagordningen, man driver vägledningsfrågan och håller den levande. Det som
händer internationellt, inom OECD och EU, är att man lyfter fram nya perspek
tiv på vägledning utifrån frågor som är kopplade till ekonomisk tillväxt, som en
smörjolja för maskineriet i det livslånga lärandet.
Olika länder har olika erfarenheter, många kan lära av varandra. EU:s expert
grupp inom vägledningsområdet jobbar med att stödja och utveckla den nationella vägledningen. Det är angeläget att Sverige kan komma med i det europeiska
utvecklingsarbete som pågår kring kvaliteten i vägledningen, att vi kan vara med
och påverka och dela med oss av våra erfarenheter, menar Sussi. Det gäller såväl
politikerna som forskarna och vägledarutbildningen. I Danmark, har man liksom
i flera andra länder inrättat ett nationellt råd, en mötesplats för forskning, politik
och näringsliv för att diskutera vad som behöver utvecklas.

24

Frågor att resonera kring
Hur vill du precisera vad eleverna behöver för att kunna göra
medvetna och väl underbyggda studie- och yrkesval?
Vem bestämmer vilka studie- och yrkesvägledande insatser eleverna
på din skola ska erbjudas? Vad kan vägledaren respektive lärarna bidra med?
Hur ställer du dig till den åtskillnad mellan smal respektive
bred vägledning som görs i artikeln?
Är det möjligt att mäta elevernas kunskaper inom området
skola – arbetsliv och studie- och yrkesvägledning?
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Thomas Johansson
Thomas Johansson är politiker och ordförande i utbildningsnämnden
i Södertälje. Han har tidigare bl.a. haft olika uppdrag inom regerings
kansliet, senast som statssekreterare i Utbildnings- och kultur
departementet.

6. Målstyrning ger handlingsutrymme åt professionen
Att styra med mål
När Thomas började som förtroendevald i utbildningsnämnden i Södertälje hade
man 90 olika mål och ett antal olika styrdokument. Det fanns en skolplan som
tog fasta på de nationella målen. Sen fanns det olika dokument som ingår i den
kommunala styrprocessen, såsom mål och budget. För fyra år sedan tog man ett
samlat grepp genom att sammanföra de kommunala målen och den nationella
ambitionen och målen och samlade dem i ett dokument – utbildningsplanen. Nu
har Södertälje endast fyra målområden med tillhörande indikatorer.
Det finns en viss politisk klåfingrighet att vilja lägga på fler mål så fort det
finns ett nytt samhällsproblem som är politiskt inne. Men här är Thomas ståndaktig. Det är viktigt att de fyra målområdena är konstanta över tid och kopplade
till de nationella målen, annars finns en risk att man förlorar styrningen och tappar fokus på det som är viktigt. Thomas tycker att politiker inte ska lägga sig i allt
för mycket. Politiker ska sätta upp mål för vad eleverna ska lära sig och hur långt
de ska nå, men så lite som möjligt tala om hur de ska göra. Beslut ska fattas på
den nivå där kompetensen finns.
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Jag tror nog att de flesta inser att vi politiker inte kan vara proffs på varken
vägledning eller annan verksamhet i skolan. Vi är 22 i nämnden, en av oss
är anställd. De är 2500 professionella, högutbildade.
Thomas berättar att som förtroendevald är det mycket upp till en själv hur stort
ett sådant uppdrag ska vara, hur nära relation man ska ha till verksamheten och
till medborgarna. Han upplever förväntningarna på politikerna som lite kluvna.
Å ena sidan säger många: – låt professionen sköta jobbet, – sluta detaljstyra, 
– lägg er inte i hur vi ska sköta vårt arbete. Men å andra sidan ropar man ”Varför
gör ni politiker ingenting?”. Ett typexempel är ’ordning och reda i skolan’.
Vi tog fram en uppsjö av åtgärder. Då började jag fundera. Ingenting av
det här behöver jag besluta om i min nämnd. Allt det här kan de göra och
besluta om själva. Möjligtvis inte att beslagta mobiltelefonerna men det är
en extremt liten åtgärd av de 20–30 åtgärder som man direkt kan besluta om.
De vill att vi som auktoriteter ska gå in och hjälpa dem.

Har målstyrningen misslyckats?
Har målstyrningen misslyckats? Frågan är om det är kommunerna som inte tar
ansvar eller om det är de enskilda skolorna som inte klarar av att styra sig själva
i en alltför fri miljö. Thomas lutar åt det senare. Som princip tycker han att målstyrningen är rätt. Men i skolans värld lever man med det kulturella arvet att man
inte får ta för sig där politiker av tradition har varit inne och detaljstyrt. Thomas
ser det som en självförtroendesak, en kultursak, att man under många år måste
lära sig att bli bättre på att våga ta för sig.
Han blir förbryllad över att människor tror att bara för att en verksamhet inte
står nämnd i ett kommunalt styrdokument så är den inte viktig. Anställda och
många i omvärlden, däribland politiker, kräver ofta att ett visst område (simning,
historia, klimatkrisen, Somalia, HBT-frågorna, m.m.) måste prioriteras på poli
tisk nivå. De professionella ställer krav på tydligare mål, de vill att just deras verksamhet skall synliggöras i de lokala styrdokumenten. Man efterlyser bättre verktyg för att klara sina uppgifter. Det finns ett antal yrkesgrupper som inte känner
att deras verksamhet är prioriterad. Det är den typen av tjänster som ligger utan
för skolans kärnverksamhet, till exempel vägledarens, bibliotekariens eller skol
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sköterskans. Han ifrågasätter om det verkligen är detta som är det stora problemet. Skulle han vara emot vägledning eller slöjd, biblioteken, kostverksamheten,
skolsköterskan, historieläraren med flera, enbart för att de inte finns nämnda i
utbildningsplanen? Nej, betonar han, i de fallen så litar politikerna i nämnden på
att rektor leder och fördelar arbetet på bästa sätt.

Ett outnyttjat handlingsutrymme
Genom målstyrningen vill Thomas ge ett handlingsutrymme till de olika
professionerna i skolan. I den bästa av världar uppmuntrar den kreativitet och individuella lösningar som passar på den enskilda skolan. Så skulle han vilja ha det.
Han vill att de själva ska komma med förslag till förändringar. Som politiker har
han ett problem om de professionella inte klarar av detta friutrymme. Thomas
funderar mycket över varför de inte är auktoriteter själva och bara bestämmer i
frågor som de behärskar. Han brukar få svar som t.ex. ”Vi har ingen frihetsgrad,
friskolorna har större frihetsgrad”. Men under hans tid som politiker, och det är
rätt många år, har det aldrig hänt att han har stoppat en skola som har kommit
med en alldeles för galen idé. Thomas är den första att applådera egna initiativ
men de finns inte där i någon större utsträckning. Lösningen ligger i att utbilda
och stötta dem i detta hellre än att genast ta tillbaka ansvaret.

Professionen vet bäst och rektor är chef
Varför tar man inte tillvara på det här handlingsutrymmet? Thomas förmodar att
det är kravet på en likvärdig skola som skapar en osäkerhet. Men han ifrågasätter starkt att det är statens uppgift att reglera hur många minuter eleven ska få
vägledning. Det är viktigt att eleverna får vägledning. Men vid vilken ålder och
hur många minuter, det problemet får rektor och de professionella lösa. Annars
menar han att vi är tillbaka till den styrning som var på Skolöverstyrelsens tid
där det reglerades hur stor vägledartjänst man ska ha per 100 elever.
Jag vet t.ex. inte om gruppvägledning, enskilda samtal eller personlighetstester
är den bästa metoden. Det är osäkert om jag alltid ska ha åsikter om hur och
på vilket sätt studie- och yrkesvägledningen ska organiseras eller om jag ska
lägga mig i utformningar, beskrivningar eller tillsättningar av tjänster. Det är
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oklart om jag ens ska reglera hur många och långa vägledningssamtal om året
som en elev eller förälder ska ha rätt till.
Från nämndens håll driver man linjen att ”professionen vet bäst”. En rektor ska
bestämma över alla tjänster som är i skolan. Han är chef och bestämmer över
resurser, arbetslag, scheman, sådant som är extremt viktigt lokalt. Thomas betonar rektorn som förändringsmotorn. Här ska man inte behöva leta så långt upp
i hierarkin. Man ska kunna gå till sin närmaste chef, rektor, och be om hjälp. En
bra rektor ska kunna ge den hjälpen och det stödet. Då menar Thomas att det
spelar mindre roll att man är ensam i sin yrkesgrupp på en skola. Som grupp kan
man träffas under andra former för att få stöd och hjälp av varandra.

Hur vägledningen organiseras
Södertälje, liksom allt fler kommuner, går mot en utveckling som innebär fler
men mindre högstadier. Man har elevernas perspektiv när man organiserar en
skola. Först ska eleverna ha en lugn och trygg närmiljö och därefter kommer orga
nisation kring bra lärartjänster. Det innebär ofta mindre tjänster för studie- och
yrkesvägledarna av typen 0,3-tjänst per skola. Det menar han att man får leva
med. Vägledarna har blivit ombedda att beskriva konsekvenserna av övergången
till F-9-skolor.
Det finns förespråkare för att vissa verksamheter inom skolan ska centraliseras,
då blir det mer professionellt. Thomas kan se det behovet också, ur studie- och
yrkesvägledarens perspektiv – att man vill sitta ihop, peppa varandra och komma
på bra idéer. Å andra sidan talar studie- och yrkesvägledarna om servicegraden,
om vikten av närhet, att alltid finnas till hands. Thomas motfråga blir ”Hur rimmar detta med önskan om en centralisering?” För honom är geografisk närhet
det viktigaste. Det är viktigt att de finns på skolan där eleverna finns.
Han ser också konflikten om man skulle ha tjänster av den typen att studieoch yrkesvägledaren också är lärare. Först ska man sätta betyg och sedan vägleda
eleverna, det blir svårt. Men det finns andra tjänster på en skola. Det gäller att
finna olika kombinationstjänster. Vägledaren kan vara en del av skolledningen,
en av dem som ordnar besök och utflykter och kontaktnätet med omvärlden.
Skolor som samverkar kan göra mer, t.ex. gå ihop om ämneslärartjänster och
vägledartjänster. Här finns outforskade vägar, menar Thomas. Man skulle kunna
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gå ut på varandras skolor och hjälpa varandra med t.ex. en utställning eller grupp
vägledning.
För vägledarnas kompetensutveckling förespråkar Thomas att det ska finnas
en samordning centralt. Vägledarna har ju varandra och träffas regelbundet vilket man säkert kan utveckla ännu mer. Men chefskapet, arbetsledarskapet, det
hör hemma under rektor. Thomas menar att hans ansvar för kvalitén inom studie- och yrkesvägledningen ligger i att stärka rektorerna, att föra ett närmare
samtal med rektorerna om att utveckla studie- och yrkesvägledarnas roller och
utöka tjänsterna.

Uppföljning och utvärdering
Kommunens utbildningsplan och kvalitetsredovisning ger inte en heltäckande
bild av verksamheten i skolan, men de ger politikerna en tillräckligt bra känsla
för hur saker och ting fungerar, så att de kan reagera om det är snett någonstans. Kvaliteten mäts med hjälp av indikatorer kopplade till de fyra målområdena. Därutöver mäter man genom nyckeltal och enkäter till elever, föräldrar och
lärare. I Södertälje funderar man nu på att ytterligare minska omfattningen på
utbildningsplanen och ta bort detaljer och mättillfällen. Allt för mycket data och
mätningar kan ge sämre kontroll över helheten. Man ser inte verksamheten för
alla mål och siffror.
I kommunen har man något som heter ”Proffsdagen”. Den dagen får alla kommunens pedagoger ledigt från sin ordinarie undervisning för att för varandra visa
upp vad man är bra på, visa de goda exemplen. Fokus har hittills legat på de fyra
målområdena. Här finns mer att utveckla och här kan finnas ett utrymme även
för studie- och yrkesvägledarna. Man kan också från utbildningsnämndens sida
synliggöra kvaliteten i studie- och yrkesvägledningen via sina granskningsrapporter, via kvalitetsredovisningar och nyckeltal. I nyckeltalen skulle man kunna
lägga in t.ex. hur mycket studie- och yrkesvägledning det finns på varje skola,
hur stor tjänst man har per elevantal, m.m.
Hur definierar man att man har fått en bra vägledning?
Det ligger ju i känslan hos eleven annars handlar det om mätetal, du ska få/
du har rätt till 3,5 timmar. Då blir det ju en statistisk styrning i timantal,
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annars ska man mäta antalet avhopp i gymnasieskolan eller något sådant
och ta det som en indikation på bra studie- och yrkesvägledning. Det är
jättesvårt eftersom man vill sätta mål som känns relevanta.
Om vägledarna ska finnas kvar som yrkesgrupp kan det kanske bli nödvändigt
att börja mäta mer – omval, uppföljning, vad som händer efter studierna eller
rent utav hur nöjda eleverna är med sin vägledare. Men en hel del saker är också
svåra att mäta – närhet, tillgänglighet, service. Får man en starkare grupp studieoch yrkesvägledare som jobbar mer tätt ihop så kan de också granska varandra
och göra studiebesök och jämföra sin verksamhet med andra kommuner. Lite
så gör redan skolsköterskorna i kommunen. De säger ifrån till nämnden när de
tycker att det inte fungerar. De driver kompetens- och resursfrågor. Genom att
vägledarna driver på sina rektorer och jämför resurser mellan olika skolor kommer det upp på kommunal nivå där man kan göra jämförelser.

En bredare vägledning
Många fristående skolor hyr ju bara in per timme utan någon koppling till arbetslaget eller undervisningen. Frågan är vad som händer om man struntar i studieoch yrkesvägledningen över huvudtaget. Thomas tror att vi framöver kommer
att få se skolor som väljer bort studie- och yrkesvägledarna, och då får lärarna ta
den rollen. Det behövs mer kreativitet kring vägledningsfrågor ute på skolorna.
Man behöver jobba med ett bredare uppdrag än det som gäller idag. Vägledning
är inte en fråga bara för vägledaren. Thomas gör en jämförelse med idrottsämnet.
Att barnen behöver röra mer på sig gör man till en fråga att idrottsämnet ska ha
fler timmar istället för att barnen ska röra på sig mer under hela skoldagen. Detta
synsätt skapar problem som även andra specialtjänster dras med.
En uppgift som absolut är åsidosatt är studie- och yrkesvägledarnas samverkansuppgift, att verka bland övriga professioner i skolan. Det kan bero på att
rektorerna har reducerat deras uppgift till informationssökandet inför gymnasie
valen, ”Vad behöver jag för att komma in på den här utbildningen?” Vägledarna
måste komma med tydligare i arbetslagen. Om vägledarna blir reducerade till
någon sorts databaser finns det ingen anledning att ha en studie- och yrkes
vägledare, menar Thomas. Den uppgiften kan en SO-lärare som är lite datakun-
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nig fixa, så mycket databaser och information finns det. Studie- och yrkesvägledning har ett mycket djupare uppdrag än så.
Det finns andra val än gymnasievalen som också är viktiga. Det är ju extremt
fokus på en viss ålder. Man skulle kunna börja redan under de tidiga skolåren.
Egentligen handlar det om hur kompetenta individerna är när de ställs inför en
valsituation och det gäller ju även livet i övrigt, inte bara inom skolan. Det handlar om att lära känna sig själv och vad man vill och vad man har kompetenser
för, förmågan att se längre än ett halvår framåt. I ett examensarbete med exempel
från Södertälje visade ett av delresultaten hur extremt få elever som tar hjälp eller
diskuterar med en lärare inför sina val till gymnasiet. De diskuterar med studieoch yrkesvägledaren, familj och vänner sen är det ingenting och ingenting. Bortanför broschyrer och annan information kommer lärarna.
I en av kommunens skolor har man tagit ett spännande beslut. En dag i veckan
ska undervisningen ske utanför skolan. Man gör skolan till en del av samhället
med det här enkla beslutet. Här kan studie- och yrkesvägledare passa på att bidra
med mycket information om arbetslivet.
En del elever kommer aldrig i kontakt med arbetslivet, det är Thomas erfarenhet. Praon är dålig i många fall och eleverna åker ut och är på mammas och
pappas företag. De får inga arbetsuppgifter att redovisa och man använder inte
praon i undervisningen. Thomas skulle vilja utveckla praon mycket mer mot de
samhällsorienterande ämnena där studie- och yrkesvägledarna har en stor roll.
De senaste tre åren har de lokala styrelserna börjat efterfråga och ta in representanter utifrån som inte tillhör skolvärlden. Ibland är det företag och ibland
föreningar. Nuvarande regeringens signaler om ett annat styrsystem, typ kommunala friskolor, skulle ge ytterligare möjligheter att ta in folk utifrån. Det samtycker Thomas till. Han menar att skolan är en alldeles för sluten värld. Vi är
långt ifrån den värld vi ska samverka med. Thomas kan också tänka sig impulser
genom möten med vägledare som har sin verksamhet utanför skolan, livscoaching. Då handlar det om mer än de här åtta timmarna vi jobbar, det handlar om
hela livet, hur vi ska få ihop det, få balans.
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Frågor att resonera kring
Hur vet du att du utför ett bra jobb?
Har studie- och yrkesvägledaren på din skola några samverkansuppgifter?
Hur ser du på påståendet att ”vägledning inte är en fråga bara för vägledaren”?
Hur ser ”friutrymmet” ut på din skola?
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En strävan i Myndigheten för skolutvecklings uppdrag
att utveckla kvaliteten i studie- och yrkesvägledning är
att gå från person till funktion. Det handlar om att studieoch yrkesvägledningen på skolan inte ska byggas upp
kring en person, studie- och yrkesvägledaren, utan att
det ska vara en funktion i ett systematiskt kvalitetsarbete
för all personal på skolan. Här presenterar en skola,
Nya Elementar, hur hela skolan arbetar med studie- och yrkesvägledning.

7. Studie- och yrkesvägledning
– hela skolans ansvar
Studie- och yrkesvägledarens roll i skolan
Lars Gustafsson rektor på Nya Elementar, ger sin syn på studie- och yrkesvägledning (SYV) och betonar att skolan ska stärka eleven i sitt val. Ett bra arbetsklimat
och professionella samtal är nyckeln för att denna vägledning ska fungera. Lars
berättar att för honom har studie- och yrkesvägledaren alltid varit en viktig person, både i elevvårdsarbetet och i arbetet med elevernas framtidsmöjligheter.
Lars syn på studie- och yrkesvägledning är att skolan ska utgå från att stärka
eleven som individ. Eleven fattar besluten om vad han eller hon ska välja eller
välja bort, inte föräldrarna eller någon annan. Lars ser också att studie- och yrkes
vägledaren är en nyckelperson för barn i behov av särskilt stöd då studie- och
yrkesvägledaren kan hjälpa eleven att skapa sig en realistisk framtidsbild. Integreringen för studie- och yrkesvägledning är också helt nödvändig på skolan, enligt
Lars. Ett exempel som han ger är hur studie- och yrkesvägledaren är en resurs
när hon arbetar med arbetslagen under Nya Elementars projektveckor, helt friställd från de vanliga arbetsuppgifterna. Som skolan nu arbetar kommer studieoch yrkesvägledaren in tidigt i projektens planeringsarbete.
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Bästa förutsättningarna
Klimatet på arbetsplatsen är en nyckel till att studie- och yrkesvägledning ska
fungera på en skola, enligt Lars. – Det måste vara prestigelöst, högt till tak och
finnas forum för att säga vad man tänker, annars blir det revirtänkande och rädsla på arbetsplatsen, menar Lars. All personal måste känna av detta öppna arbetsklimat, det gäller inte bara lärare och studie- och yrkesvägledare. Detta är extra
viktigt, förklarar Lars, eftersom som studie- och yrkesvägledare ofta är ensamma
i sin yrkesroll och på det här sättet får en naturlig ingång i arbetslaget.
På frågan vad Lars gör som rektor för att göra studie- och yrkesvägledningen
mer synlig i skolan menar han att det är allas ansvar att få till en ständig förbättring. Han berättar att han och studie- och yrkesvägledaren träffas kontinuerligt
och att studie- och yrkesvägledning ofta tas upp på konferenser med olika personalgrupper och även på föräldramöten.

Samtalets betydelse
Ett annat sätt att lyfta studie- och yrkesvägledningen är att det får mer plats i kvalitetsarbetet på skolan. Kvalitet i studie- och yrkesvägledning är för Lars att studie- och yrkesvägledaren är professionell i mötet med eleven och kollegan. – Jag
tror att samtalskonsten är viktigast, menar Lars, till exempel när vi sitter i samtal
med elev och föräldrar att vi samtalar med eleven direkt och inte med föräldern
över elevens huvud.
Lars nämner även fler saker som har med kvalitet att göra. Han menar att det
gäller att kunna stärka eleven i sitt val och kunna få föräldrarna att förstå elevens
val. Det måste även finnas ett förhållningssätt där man låter eleven bli väldigt
aktiv i sitt val och hela tiden stärka och underbygga eleven i detta. – Kunnandet
är också en kompetens som måste finnas hos studie- och yrkesvägledare, menar
han. De måste känna till alla de utbildningar som finns i hela landet.

Studie- och yrkesvägledning som en del av undervisningen
Annelie Åkesson är lärare i samhällskunskap i arbetslaget Polaris på Nya Elementar som består av 60 elever i år 7 och 60 elever i år 9, samt ett tiotal lärare.
Hon berättar om hur hon och arbetslaget arbetar för att få in studie- och yrkesvägledning (SYV) i undervisningen på ett naturligt sätt. I åttan, menar hon, är
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det ganska naturligt att få in det i samband med PRAON, men att man nu har
gjort på ett annorlunda sätt.

Projekt Arbetsliv
Skolan arbetar i projektform varje termin då undervisningen bryts och alla lärare friställs för att tillsammans arbeta i arbetslaget. Vi jobbar i projektform tillsammans med ett valfritt ämne och i våras valde vi i arbetslaget att med åttorna
arbeta med ett projekt om arbetslivet. Under en vecka arbetade vi fem lärare
kring PRAON. Inför projektet Arbetsliv träffades lärarna för att gå igenom hur
de kunde bidra med sina ämneskunskaper och erfarenheter. Med ett projekt som
det här är det lätt att tycka att det är ett SO-projekt. Då blir det min roll som SOlärare att visa att det inte är så. Alla lärare har så mycket erfarenheter från sina
arbetsliv som de kan dela med sig av till eleverna.
Detta var första gången som eleverna inte introducerades i projektarbetet
genom de traditionella ämnesvisa ingångarna, vilket man ofta gör. För det mesta
bidrar exempelvis ämnet svenska med arbete kring dagboksanteckningar under
PRAO-perioden. Nu handlar det mer om att eleverna ska kunna fundera kring
att göra olika val och börja tänka på sin framtid. I det här arbetet var vi fem
vuxna med olika ämneskompetenser och erfarenheter och kunde därför bidra på
ett personligt sätt. Utvärderingarna som eleverna gjorde efter projektet visade att
de hade uppskattat det sätt som de hade arbetat på.
I projektet får eleverna bl.a. uppgifter som går ut på att prova att söka jobb,
att göra arbetsprofiler på internet samt andra verklighetstrogna övningar och
erfarenheterna från dessa övningar ansåg de sig kunna ha nytta av senare i livet.
Lärarna skriver i sina utvärderingar att de alla kände att de kunde bidra med
sina egna erfarenheter. Något som också betonas i utvärderingarna är att det här
arbetssättet bidrar till att eleverna lärde känna sina lärare på ett annat sätt nu när
de fick veta mer om vad de tidigare arbetat med och vad de är intresserade av.

Projekt Tidsmaskinen
I år 9 arbetar arbetslaget och studie- och yrkesvägledaren på skolan just vid detta
tillfälle med ett projekt som kallas Tidsmaskinen. Det handlar om frågeställningen
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– Hur ser världen ut år 2030? Projektet berör en tid när eleverna är mitt i livet.
Frågor som de ska fundera kring och söka svar på är både personliga och handlar
om världen i stort – Vad äter vi? Hur bor vi? Vad arbetar vi med? Hur ser miljön
ut? För att få svar på frågorna får de själva ta kontakt med olika yrkesgrupper via
telefon, söka på Internet, göra studiebesök och söka information på andra sätt.
Redan från årskurs 6 arbetar vi på det sättet, att eleverna ska få uppgifter där
de själva tar kontakt med olika yrken. Projektet handlar också om att arbeta med
sig själv, med frågor som – Vem är jag? Vad vill jag? En annan del av projektet Tidsmaskinen är att elever som tidigare gått i skolan och nu går i gymnasiet
kommer tillbaka och berättar om och svarar på frågor om gymnasieskolan.

Rollen som vägledare
I nian inbjuds alla elever till ett enskilt samtal med studie- och yrkesvägledaren.
Om ett projekt som Tidsmaskinen ligger innan samtalet blir det bättre kvalitet på
samtalet och eleverna får ut mer av diskussionen med studie- och yrkesvägledaren. Det ger helt andra möjligheter för eleven att i samtalet med studie- och yrkes
vägledaren få insikt och se nya vägar när vi kan återkoppla till erfarenheterna
i projektet. Då kan de resonera kring frågor som – Vad i projektet intresserade
dig? Vad valde du att fokusera dig på? Vad gjorde du bra?
Under de veckor som projektet pågår arbetar inte studie- och yrkesvägledaren med sina vanliga arbetsuppgifter utan ägnar sig helt åt att arbeta tillsammans
med ett arbetslag i ett projekt. Då kan hon vara en resurs för arbetslaget genom
att arbeta rent praktiskt i projektet och genom att vara med i planeringen och få
in ett vägledningsperspektiv i arbetet. Under projektperioder är det också mycket
lättare att komma in som vägledare. Man behöver inte känna att man kommer
in och tar lektioner här och där och stör den vanliga undervisningen. Istället är
man med på ett naturligt sätt i projektet, man är en del i verksamheten.

Förutsättningar
Det krävs vissa förutsättningar på skolan för att kontakten mellan lärare, elever
och studie- och yrkesvägledare ska fungera. En förutsättning är att det avsätts tid.
Det är viktigt att det finns tid för att ha studie- och yrkesvägledaren som ett bollplank i projektarbetet. En annan förutsättning är att studie- och yrkesvägledaren
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placeras mitt i verksamheten så att det skapas naturliga mötesplatser. Det är viktigt för eleverna att de känner studie- och yrkesvägledaren och har träffat denna
några gånger innan de har sitt enskilda vägledningssamtal. Här spelar vi som lärare
en jätteviktig roll och vi måste se till att vi skapar möjligheter och utrymme för
de här mötena. En annan bra förutsättning är att arbeta i mindre grupper. Förslagsvis kan man försöka att inte överstiga 20 elever i varje grupp vilket ger möjlighet till en bra dialog, samtal och olika typer av övningar där eleverna kan ta
ställning och föra en öppen diskussion om sina ställningstaganden.

Intressegrupper och arbetsplaner
Nya Elementar har flera olika intressegrupper där varje grupp representeras av
en person från varje arbetslag. Under hösten 2007 bildades en intressegrupp på
skolan som arbetar med det uppdrag skolan har som Lärande exempel i Myndighetens satsning på SYV. Tanken med gruppen är att föra in att SYV inte bara
handlar om år 8 och 9 utan om hela skolan. I såväl år 1–7 som särskolan. Syftet
är att varje person i denna intressegrupp ska inventera vad som har gjorts inom
SYV tidigare men också föra in SYV på något sätt varje gång det är en projektvecka. Arbetet och diskussionerna i ovan nämnda intressegrupp har lett till att
lärarna nu börjar få upp ögonen för att mycket av det de gör är studie- och yrkesvägledning.
När ett arbetslag startar ett projekt på skolan gör lärarna tillsammans först en
arbetsplan efter en speciell mall där det tydligt står vad projektet handlar om, när
det ska genomföras, hur det ska arbetas med, varför man ska arbeta med projektet och hur det ska redovisas. Alla arbetsplaner som görs i de olika projekten
läggs ut på skolans nätverk där alla arbetslag kan ta del av varandras projektbeskrivningar och erfarenheter. Vad man nu tänker satsa på är att lägga ut det
på skolans hemsida där andra skolor, lärare och studie- och yrkesvägledare kan
hämta inspiration.

Fråga att resonera kring
Hur arbetar ni för att skolans studie- och yrkesvägledning
ska bli hela skolans ansvar?
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Nils-Åke Åhlin
Nils-Åke Åhlin, f.d. utvecklingsledare vid barn- och ungdomsförvaltningen i
Söderhamns kommun, presenterar i artikeln tankarna bakom och arbetet
med projektet Utveckling av kommunens studie- och yrkesvägledande
verksamhet. Nils-Åke har i sitt yrkesverksamma liv bl.a. varit lärare i
matematik, fysik och kemi i grundskolan, varit rektor och projektledare
för kunskapslyftet samt biträdande rektor vid gymnasieskolan. Han har
också varit koordinator för ett transnationellt EU-projekt angående vägledningsfunktionen inom vuxenutbildning i England, Irland, Italien och Sverige samt varit ledamot
i lärarförbundets förbundsstyrelse. I den här artikeln berättar han om ett försök att utveckla den
studie- och yrkesvägledande verksamheten i en kommun.

8. Lärarnas stöd för
elevens val av framtid
Läraren är viktig för elevens val av framtid
”Vad ska jag göra senare i livet, efter gymnasiet? Som lärare och rektor har NilsÅke alltid tagit denna fråga på allvar liksom elevers funderingar kring varför man
läser olika ämnen.
Hans intresse för frågorna har inte varit utifrån ett vägledarperspektiv. För
honom har det hela tiden varit givet att vägledarna är den professionella grupp
inom skolväsendet som bäst kan arbetsmarknaden och utbildningsväsendet och
därmed vet och är uppdaterad på vad det finns för utbildningar. De är utbildade
till att utmana eleverna.
Att vägleda, som Nils-Åke ser det, är när en elev kommer och inte vet vad han/
hon ska välja för program på gymnasiet eller utbilda sig till därefter. Där börjar ett
samtal som ska leda till att eleven blir medveten om sina drömmar, intressen, personlighet och motivation. Detta är skolans studie- och yrkesvägledare bäst på. För
att kunna göra övervägda val behöver eleven i valprocessen lärarnas och föräldrarnas hjälp och stöd som underlag i sina samtal med studie- och yrkesvägledaren.
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Att titta på sig själv, vad jag har för drömmar, att lära sig att ta ställning, att välja, att
våga ta de här stegen, det är inget man gör en termin innan man ska sluta i år nio eller
går ut gymnasiet. Detta måste få ske successivt i en process under hela vägen från förskolan till gymnasiet. I den här processen är lärarna, oavsett var i utbildningssystemet
eleven befinner sig, mycket viktiga. De ska vara engagerade i sina ämnen/ämnesområden och bl.a. ge sitt stöd till eleverna i form av i vilka yrkessammanhang ämnesområdet är viktigt. Lärarna ska i detta arbete stödjas av studie- och yrkesvägledaren som
bäst har kunskaper om arbetsmarknaden, skolorganisationen och olika utbildningsvägar. Lärarna är bäst på sina egna ämnen/ ämnesområden och rektorerna är bäst på
att organisera arbetet och se till att förutsättningar finns för den här processen.
Genom åren blev det allt tydligare för Nils-Åke, att det fanns en bristande
kunskap bland lärare och skolledare när det gällde vägledarnas uppdrag. Han har
stött på väldigt många inom skolan som blandar ihop begreppen vägledning och
information. ”Gå till syo, där får du information”. Men inte behöver man en särskild utbildning för att dela ut broschyrer, säger Nils-Åke.

Ett utvecklingsarbete tar form
Processen i styrdokumenten
Som utvecklingsledare vid barn- och ungdomsförvaltningen startade Nils-Åke ett
utvecklingsarbete tillsammans med verksamma studie- och yrkesvägledare i kommunen. Ett av målen för projektet var att producera en verksamhetsplan eller snarare en utvecklingsplan för den studie- och yrkesvägledande verksamheten. En plan
som skulle vara till hjälp för ”de i skolan yrkesverksamma att lotsa eleverna genom
skolsystemet till ett bra läge för fortsatt utveckling som vuxen” med betoning på
lärandet, individens frihet och jämställdhet mellan könen utifrån ett val och vägledningsperspektiv. Det andra målet för utvecklingsprojektet var att öka medvetenheten om elevens val- och väljandeprocess hos lärare och skolledare.
Arbetsgruppen valde på Nils-Åkes initiativ att börja arbetet i läroplanstexterna.
I och med tillkomsten av läroplanen för förskolan och förskoleklassen, Lpfö, skapades det en enhetlig struktur för utbildningssystemet där avsikten är att de ska
länka i varandra utifrån en gemensam syn på kunskap, utveckling och lärande. Vid
en första genomgång av de olika läroplanerna, fann de en mängd områden som
skär rakt igenom dokumenten och blir till sin formulering alltmer utvecklade med
hänsyn till elevernas förväntade utveckling genom skolformerna. I Lpfö slås fast att
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förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande, den grund som i alla avseenden senare skolformer skall bygga sin verksamhet på. De konstaterade att ett och
samma mål i de tre läroplanerna från Lpfö via Lpo till Lpf ökar i konkretion.
Skolans uppdrag innebär att varje människa som genomgått skolsystemet skall
vara så förberedd för vuxenlivet att han/hon får ett kvalitativt bra liv omfattande
arbete, kultur, fritid och vidare lärande. En följd av detta uppdrag blir att varje
individ under skoltiden måste få kunskaper och färdigheter för att kunna göra
väl underbyggda val liksom att ända från barnaåren successivt få lära sig att välja.
Varje barn och elev, flicka som pojke, gör varje dag ett antal val. Konsekvenserna
är oftast inte dramatiska, men en insikt om att varje val också innebär ett bortväljande av annat, kan vara avgörande för hur man lyckas i senare valfrågor. Kunskap och insikt om dessa delar i studie- och yrkesvalsprocessen blir avgörande för
hur skolans personal i det dagliga arbetet med barn och ungdomar stödjer deras
utveckling och lärande. Ett oövertänkt råd i tidig ålder kan i värsta fall negativt
påverka en människas handlande senare i livet, hävdar Nils-Åke utifrån egna erfa
renheter under sina yrkesverksamma år som lärare i grundskolan.
Vad finns då skrivet i de olika styrdokumenten, Lpfö, Lpo och Lpf, om stödet i
studie- och yrkesvalsprocessen? De fann en genomgående tanke som löper genom
alla tre läroplanerna när det gäller val, väljande och förberedande för vuxenlivet. I
arbetsgruppen parade man ihop de olika läroplanerna utifrån följande teman:
•
•
•
•
•
•
•
•

Val
Egna förmågan
Kunskap och lärande
Viljan att lära
Självkännedom och egenansvar
Internationell värld
Kommunikation och IT
Jämställdhet.

Studie- och yrkesvalsprocessen börjar i temat Val. I Lpo finns många ”Läraren
skall … ”och att ”Studie- och yrkesvägledaren skall...”. Det finns också mycket
som rektor ska ansvara för bl.a. skolans resultat liksom att organisera den studieoch yrkesorienterande verksamheten så att den uppfyller läroplanens krav. Detta
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betyder inte att man som skolledare ska tolka det som att man ska organisera
studie- och yrkesvägledarnas verksamhet utan skapa förutsättningar för denna.
Det är grundtanken, menar Nils-Åke. I Lpf står det inte så många skall utan där
är olika funktioners ansvar mera underförstådda.
I Lpo står det att lärarna skall medverka till att utveckla kontakter med mottagande skolor samt med organisationer, företag och andra som kan bidra till att
berika skolans verksamhet och förankra den i det omgivande samhället. Studie- och
yrkesvägledaren, eller den personal som fullgör motsvarande uppgifter ska vara till
stöd för den öviga personalens studie- och yrkesorienterande insatser.
Inom projektet var man ute efter ett system där studie- och yrkesvägledare är
med och stöttar pedagogerna redan i förskolan i deras sätt att tänka kring studieoch yrkesvalsprocessen. Hur skulle man kunna medvetandegöra förskolepersonalens stödjande uppdrag, det som på något sätt lägger grunden för alltihop?
Detta samtidigt som gymnasielärarna behöver vara medvetna om vad eleverna
har med sig från grundskolan av samlade erfarenheter och kunskap. Detta kräver
att gymnasielärarna har kännedom om innehållet och det pedagogiska arbetet i
den föregående skolformen. För detta behövs det ett utbyte mellan skolformerna,
något som är rätt svårt att genomföra.

Studiedagar för en ökad medvetenhet
Med syfte att öka medvetenheten om skolans ansvar och uppdrag i den studieoch yrkesvägledande verksamheten planerade och genomförde projektets arbetsgrupp två studiedagar riktade till samtliga lärare och skolledare i kommunen.
Temat var Är läraren viktig för elevens val av framtid? Studiedagarna var upplagda
kring följande frågor:
• Hur arbetar du i din yrkesroll/dina ämnen för att ge barnen/eleverna
underlag för beredskap i valsituationer och i sina studie- och yrkesval?
• Vilka svårigheter upplever du i din yrkesroll/dina ämnen i att stärka
barnens/elevernas beredskap inför valsituationer och att ge eleverna
underlag för sina framtida studie- och yrkesval?
• Vilken kompetensutveckling skulle underlätta för dig i din
yrkesroll/dina ämnen i detta arbete?
• Hur arbetar du med barnens/elevernas framtidsdrömmar?

43

Elevers valprocess var det övergripande temat i kommunens projekt inom ”Attraktiv Skola”.
Nu väcktes frågan, inom arbetsgruppen, om man skulle kunna föreslå Elevens
val- och väljandeprocess som ett gemensamt tema i all undervisning. Som lärare
i den pedagogiska verksamheten skulle man kunna utgå från elevens framtidsdrömmar. Det här skulle kunna vara ett verktyg för att motivera eleverna ända
från förskolan, att man tar fasta på de drömmar om framtiden som de bär på just
här och nu. Att man sedan vill bli något helt annat tre veckor senare har ingen
betydelse. Det viktiga är att man som lärare ser hur man får barn att ta åt sig kunskap utifrån ett val- och väljandeperspektiv.

Vad uppnådde man?
Det kan vara vanskligt att mäta vad man uppnår med ett visst tema för en studiedag. Generellt sett ökade medvetenheten hos lärarna om det egna uppdraget
i den studie- och yrkesvägledande verksamheten. Syftet var, att oavsett vad man
gjorde så skulle lärarna vara medvetna om att det på något sätt påverkade barnens/elevernas sätt att tänka kring val och väljande. Elever behöver medvetandegöras om att har man några saker att välja på och måste välja så gör man samtidigt en massa icke-val. Målet för all verksamhet måste vara att eleverna, när de
ska välja gymnasieskola eller gå ut gymnasiet, har erbjudits att samtala med en
studie- och yrkesvägledare för att ha en medveten handlingsberedskap och inte
plötsligt står där med frågan – Vad ska jag göra nu?
Det jag gör som lärare och pedagog kan ha betydelse för vilken framtid eleverna väljer. Varje dag påverkar jag som pedagog eleverna. Min roll som lärare är
ju att skapa motivation säger Nils-Åke. Andra resultat av studiedagarna visades
genom en ökad samverkan mellan grundskolans och gymnasieskolans vägledare
liksom att området, Skolan och omvärlden, fick ett eget avsnitt i skolplanen.
Ett problem som kom upp till ytan är rågången mellan vägledarens kompetens
i val- och väljandeprocessen och vad man som lärare själv borde kunna ha kompetens för att veta när man ska lämna över. ”Den som saknar kompetens, saknar
den inte”, som Nils-Åke uttryckte det. Det fanns lärare som uttryckte ”Va’, ska vi
nu bli vägledare också?” Det är inte frågan om det, säger han. Det handlar om att
vara mycket intresserad och engagerad i det man själv är utbildad för. Uppgiften
man har som lärare och mentor är att prata med sina elever och ha koll på dem.
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Man bör kunna känna av att här är ett problem som jag bör föra vidare till kurator, skolsköterska eller studie- och yrkesvägledare. ”Den här problemställningen
är alldeles för stor för mig” – den dialogen är viktigt att föra.
Som skolledare gäller det att vara medveten dels om den kompetens som finns
hos studie- och yrkesvägledarna och att man i utvecklingsprocessen på sina skolor kan medvetandegöra den öviga personalen om detta, dels att skapa de förutsättningar som krävs för en dialog mellan lärarna, studie- och yrkesvägledarna
och den övriga personalen. Tyvärr är det fortfarande så, åtminstone är det NilsÅkes erfarenhet, att man som lärare inte vet så mycket om vad skolsköterskan
och kuratorn gör. Man vet lite mer vad studie- och yrkesvägledare gör och vilket
deras uppdrag är. Har man lite hum om detta så vet man också när man ska/kan
lämna över. Annars är risken stor att man tar på sig för mycket.

Vad man inte uppnådde
Effekterna av projektet hade kunnat bli mer genomgripande. De skolledare som
deltog var för få för att det skulle kunna få ett riktigt genomslag. Det skapades
inte förutsättningar för fortsatta diskussioner i skolornas arbetslag. Följden blev
att utvecklingsarbetet avstannade, det blev aldrig slutfört. Men vissa avtryck har
det satt. Än idag finns det lärare som medvetet genomför det pedagogiska arbetet
med val- och väljandeperspektivet som ett viktigt fundament, berättar Nils-Åke.

Frågor att resonera kring
Är läraren viktig för elevens val av framtid?
Hur arbetar du i din yrkesroll/dina ämnen för att ge barnen/eleverna
underlag för beredskap i valsituationer och i sina studie- och yrkesval?
Vilka svårigheter upplever du i din yrkesroll/dina ämnen i att stärka
barnens/elevernas beredskap inför valsituationer och att ge eleverna
underlag för sina framtida studie- och yrkesval?
Att utgå från barnens/elevernas framtidsdrömmar i din pedagogiska verksamhet
– ser du det som en bra metod för att skapa motivation?
Hur skulle du vilja att studie- och yrkesvägledarens stöd till lärarna var utformat?
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Peter Plant
Peter Plant har en lång och bred meritlista inom vägledningsområdet.
Han ärlektor vid Danmarks pedagogiska universitet i Köpenhamn och
anlitas ofta i internationella sammanhang. I Högskoleverkets utvärdering
av den svenska vägledarutbildningen var han ansvarig för den externa
bedömargruppen. Peter har i många år varit Nordens representant och
vice-president i den internationella vägledarföreningen, IAEVG och han är
dessutom hedersmedlem på livstid i Sveriges Vägledarförening. Peter är
en flitig författare och hans artiklar blir lästa och används av kollegor. Han har gjort flera
tematiseringar av vägledningspolitiken, bl.a. har han lyft fram kvalitet och utvärdering.

9. Partnerskap för kvalitet
i vägledningen
Specialisten – i eller utanför skolan?
Efter att ha läst Skolverkets utvärderingsrapport, Kvalitetsgranskning av studieoch yrkesorienteringen inom grundskolan, är Peters slutsats att det decentraliserade svenska styrsystemet är alltför decentraliserat. Det är för stora skillnader
mellan olika kommuner och skolor. Svensk vägledning är ju vanligtvis organiserad som en specialistfunktion på en skola. Peter menar att det är en vansklig
konstruktion där vägledarna är utlämnade till sig själva och inte har något nätverk att stödja sig mot, förutom kollegor emellan. Att sitta som ensam specialist
bland andra som inte tänker och tycker som man själv gör, innebär att man måste
kämpa sig in i organisationen. Det betyder inte att man behöver vara i en isolerad position, men det skapar inget naturligt forum för vägledningsfrågor. Det är
inte lätt att utvecklas tillsammans med andra när man sitter ensam. Om man ska
ha kvar vägledarna ute på skolorna så behövs det en organisation som kan lyfta
fram vägledningsfrågor kommunalt eller tvärkommunalt för att utveckla skolans
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vägledningsverksamhet. Peters erfarenhet är, att det behövs en särskild organisation som lyfter fram och utvecklar de vägledningsprofessionella frågorna.
Att få en central plats i verksamheten som extern specialist är väldigt svårt.
Detta har diskuterats mycket i Danmark och i den danska vägledningsreformen
samlade man vägledarna i större professionella enheter, inte nödvändigtvis på
en fysisk plats. Man har enheter som täcker flera kommuner och på varje enhet
finns en professionell ledare som har ansvar för att, på kommunal nivå, driva
vägledningsfrågor liksom anställningsfrågor och personalutveckling. Nu har vägledarna problem med att komma in i skolan.

Vägledarna som en resurs för andra grupper
Peter förespråkar partnerskap som en metod att utveckla kvaliteten i vägledningen. På kommunal och regional nivå i Danmark jobbar man gärna i partnerskap.
Vägledarna är en del av ett organisationspartnerskap och de jobbar med större
grupper, organisationer, lärargrupper och med hela skolan.
På Island använder man sig av studie- och yrkesvägledarnas kompetens även
utanför skolan. Vägledarna får ingå i ett större sammanhang. För de isländska
vägledarna har detta blivit en möjlighet för dem att kunna utveckla sin professionalitet, vägledarrollen.
Studie- och yrkesorientering är ett obligatoriskt ämne för eleverna i Danmark.
Ett av målen för arbetet med kvalitetsutveckling brukar vara att den studie- och
yrkesvägledande verksamheten ska involvera lärarna, stödja de lärare som kan
och vill. Vägledaren blir en resurs för de lärare som skall jobba med detta. Man
arbetar bl.a. med modellskolor vars verksamhet dokumenteras och publiceras.
Peters erfarenhet som skolvägledare är att man kan jobba inne i skolan, men det
kräver att man inte ägnar all sin tid åt vägledning. Peter har, tillsammans med
sina lärarkollegor, jobbat med utveckling av vägledningsbaserad undervisning
och undervisningsbaserad vägledning. Lärarna fann samarbetet intressant och
utvecklande. I de flesta ämnen finns det många sammanhang där man kan lyfta
fram valkompetens på olika nivåer. Själv har Peter skrivit fyra böcker, vilka tillsammans utgör ett pedagogiskt inspirationsmaterial till danska vägledare.
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Kontroll eller utveckling?
I Danmark har man som en av flera definitioner av kvalitet i vägledningen haft
krav på återkoppling till styrsystemen. De politiska argumenten för att förbättra
kvalitén i vägledningen är desamma i Danmark som i Sverige: färre avhopp och
felval, en mer effektiv utbildning, starkare samband mellan utbildning och arbete,
livslångt lärande och vägledning. I Danmark för man sedan en tid tillbaka en diskussion om kvalitet i olika styrsystem, centralisering kontra decentralisering. Det
danska ”ministeriet” vill gärna centralisera mera, med flera mätningsinstrument
och handböcker. På kommunal och regional nivå är man inte intresserade av
detta. Peter har gjort flera tematiseringar av vägledningspolitiken, bl.a. har han
lyft fram ”kvalitet och utvärdering” som tema. Han menar att vägledarprofessionen måste ta en aktiv del i utvecklingen av utvärderingsverktyg, i annat fall tar
andra grupper den positionen och driver frågorna på sitt vis.
Ibland har kvalitetssäkringssystemen enbart funktionen av kontroll. Inom ekonomi och arbets- och utbildningspsykologi finns det en hel del mätningsmetoder
utvecklade. Det handlar mestadels om flow i utbildningssystemet, smidigare
övergångar till jobb etc. Alla ligger nära ”cost benefit”-analyser, dvs. om vägledning
lönar sig. Det finns andra kvalitetssäkringssystem som inte bara vill mäta och kontrollera, utan försöker utveckla kvaliteten. Där arbetar man ofta med ett metodoch organisationsutvecklingsperspektiv. Ett intressant sådant exempel hämtar han
från England där man undersökte telefonvägledning och ”Call Centres”. De tittade
på antalet nöjda kunder men också på deras beteende efteråt. Vad kommer de
ihåg tre månader senare? Sökte de fler jobb? Har de börjat någon utbildning? Har
de fått en bättre valkompetens? Detta är ju en effektmätning som skiljer sig från
den traditionella uppföljningen.
Intresset för kvalitet i vägledning på organisationsnivå är särskilt uttalat i England. Det engelska Matrixsystemet är förknippat med ekonomi. Om du vill ha
pengar från det offentliga för att driva vägledning måste du ha en ”matrixaccreditation”. Det är ett kvalitetssäkringssystem som den engelska vägledningsorganisationen måste ansluta sig till om den vill ha offentliga pengar för att utveckla den
kommunala vägledningen. Det är en styrning som, enligt Peter, på många sätt är
primitiv men markerar att det finns ett politiskt intresse för att höja kvaliteten.
En inriktning inom kvalitetssäkringssystemen som ligger Peter varmt om
hjärtat fokuserar på det livslånga lärandet, att motivera folk att gå in i livslångt
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lärande. Inte bara för utbildningens egen skull utan för att få ett större socialt
livssammanhang och ett mer demokratiskt samhälle. Detta har han utvecklat i
artikeln ”The Users Voice in Guidance”.

Med fokus på flera utvecklingsnivåer
Svensk vägledning har starkt fokus på individuell vägledning, gärna med kompensatoriska inslag för marginaliserade grupper. Motivationen för många vägledare är att få ägna sig åt det personliga, det individuella. De ger ofta uttryck för
att det känns bra, det ger nöjda elever. Ur ett internationellt vägledningsperspektiv är detta en väldigt begränsad bit av den vägledning som är kopplad till det
livslånga lärandet.
Peter gör en historisk tillbakablick och minns den tid då han och andra inom
internationell vägledningsforskning hade den svenska vägledningsmodellen som
förebild. Det var mycket på gång i Sverige under 1970- och 80-talen. Vägledare
är inte längre tränade i det politiska system som de skall verka i. Enligt Peter är
det viktigt att förstå och hantera organisationsutveckling för att kunna fokusera
på organisationsperspektivet. Den enskilda vägledaren försvarar sig med att ”det
är OK det jag gör, det räcker med det”. De ser inte sig själva som en medveten
medutvecklare som går vidare i samarbete och nätverkande.

Frågor att resonera kring
Hur skulle vägledaren kunna vara en resurs för lärarna på din skola?
Vart vänder du dig för att få material till din vägledningsbaserade undervisning?
Vilka nivåer skulle det vara möjligt att arbeta med för att utveckla studieoch yrkesvägledningen i din kommun?
Hur kan du i ditt ämne lyfta fram valkompetens i olika sammanhang?
Vilka pedagogiska utvecklingsarbeten på teman som berör studie- och
yrkesvägledning skulle vara möjliga på skolan/i kommunen?
Vilka nätverk borde vägledarna på skolan/i kommunen ingå i för att stödja
en utveckling av vägledningen?
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Anders Lovén
Anders Lovén är lektor vid Malmö högskola där han sedan många år
utbildar studie- och yrkesvägledare. Han bedriver också egen forskning
inom vägledningsområdet. Ett viktigt syfte med forskningen är att ge
verksamma vägledare insikter och kunskaper om vilken betydelse
vägledning har och hur den uppfattas av olika intressenter.
Anders är dessutom en flitig författare, föreläsare och debattör.

10. Rädda praon
– ungdomarna behöver den!
Praon (praktisk arbetslivsorientering) i den svenska skolan har med jämna mellanrum kritiserats med olika argument. Varje gång har den överlevt och gett
generationer av ungdomar ett första möte med arbetslivet. Men nu är kritiken
värre än någonsin. Den senaste tiden har alltfler kommuner aviserat att Praon i
grundskolan skärs ner eller helt avskaffas. Protesterna har inte uteblivit, nu senast i
Vellinge där eleverna reagerat och velat behålla Praon. Även företrädare för närings
livet har med en rad starka argument understrukit vikten av Praon. Anders Lovén
hävdar i denna artikel att praon har en mängd positiva aspekter som gör att alla
krafter borde sättas in för att bibehålla och utveckla den.
Praon eller pryon, som den tidigare kallades, infördes redan på 50-talet i den
dåvarande försöksverksamheten med enhetsskola. Därefter har den markerats i
varje läroplan fram till den nuvarande läroplanen som med en starkare målstyrning och mindre detaljregleringar har överlämnat ansvaret för bl.a. praon till de
enskilda kommunerna. Det innebär att verksamheten ser väldigt olika ut i vårt
avlånga land. Dock är det fram till i år få kommuner som helt avskaffat verksamheten. I en undersökning från 2002 var det exempelvis 96% av de undersökta
skolorna som svarade att de hade prao.
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I Sverige har en del kritiska röster framfört att praon överlevt sig själv och att det
nu behövs andra former av kontakter mellan skolan och arbetslivet. Mera sällan har dessa nya kontakter preciserats som annat än nygamla projekt i form av
förklädda studiebesök eller varianter på fadderföretag. Anders hävdar att Praon
behövs mer än någonsin i en tid när många ungdomars kontakt med arbetslivet
snarare minskat än ökat. Detta utesluter inte att den kan utvecklas och förändras
och att kompletterande insatser behövs. Exempelvis är de senaste årens satsningar
på entreprenöriellt lärande lovvärt och även projekt med riktade studiebesök,
fadderföretag m.m. är viktiga kompletteringar. Men, och det bör understrykas,
praon behövs oberoende av dessa nya och nygamla insatser. Kritiken har kretsat
kring tre argument, brist på platser, arbetsmiljöverkets krav och det mer diffusa
otidsenligt alternativt mindre meningsfullt.
Bristen på platser handlar om en bättre och mer kvalitativ inventering av arbets
livets möjligheter. Förvisso är det en uppoffring för en mindre arbetsgivare att
ta emot prao-elever men det är också en investering för framtiden vilket många
arbetsgivare också förstår. För skolans/kommunens del innebär det ett merarbete
men som jag visar nedan, ger betydligt mer tillbaka. Arbetsmiljöverkets krav är
inget nytt påfund. Skolan har hela tiden haft ansvar för det som sker på arbetsplatsen. Med lite smidighet från bägge parter kan eventuella problem lösas som
också sker i många kommuner. Det tredje argumentet är egentligen en följd av de
två första. Om inte de första argumenten duger kan hävdas att allt måste förändras i en föränderlig tid. Ett argument som är delvis förförande men totalt ihåligt.
Dagens svenska ungdomar i 14–16-årsåldern har små möjligheter att skaffa sig
helg- eller sommarjobb. Majoriteten av dem har inga eller mycket begränsade
arbetslivserfarenheter. Samtidigt går ungdomarna allt längre tid i skolan och
ställs inför allt fler val av olika studie- och utbildningsalternativ.
Ett stort antal studier sedan 60-talet har undersökt såväl elevernas uppskattning
som nytta av pryo/prao. I samtliga studier har eleverna en mycket hög uppskattning av praon och många elever har också uppgett att de haft nytta av praon för
deras framtida yrkesval. I en studie som undertecknad just slutför har cirka 750
elever i årskurs nio bl.a. svarat på frågor om praon. 36 % anser att de haft nytta av
praon inför deras gymnasieval. En klar majoritet, 61 %, vill ha mer prao i grundskolan och av dessa 16-åringar har cirka 50 % inte haft något helg- eller feriearbete.
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I en annan studie (2006) med elever i årskurs nio anger 70 % att praon fungerade
mycket bra och 74% att praons funktion är mycket viktig. I rapporten 2003:1 Föreställningar om skola och arbetsliv (Skolverket, 2003) anser eleverna att praon bidrar
till att de får ökad kunskap och förståelse om sig själva, yrken och arbetsliv i stort
och att den kunskapen är en hjälp för dem i sitt kommande studie och yrkesval.
Praon fyller flera olika funktioner vilket också framkommit i olika forskningsrapporter. Sammanfattningsvis kan sägas att praon:
1. underlättar elevernas studie- och yrkesval
2. bidrar till ökad kontakt mellan olika generationer
3. tillför ämnesundervisningen nya perspektiv och ger stöd för inlärningen
4. ökar elevernas kunskap om arbetslivet och dess krav och möjligheter
5. bidrar till ökad självkännedom och självinsikt hos eleverna.
Praon innebär att de enskilda ungdomarna måste möta andra vuxna utanför skolan och inte längre kan ”gömma” sig bakom kamraterna. Förståelsen för kraven i
arbetslivet ökar och kommunikationen mellan vuxna och ungdomar blir naturlig.
”Pratet” på arbetsplatsen är centralt och det är viktigt att handledaren (som utses
för varje elev) ser den unge och hjälper denne att förstå och vara med om de mer
informella rutinerna, som fika, småsnack etc. I praon ges ungdomarna möjlighet att upptäcka sin egen kompetens och förmåga i relation till olika uppgifter.
I flera fall berikar också elevernas erfarenheter undervisningen, särskilt om de
haft uppgifter kopplade till olika ämnen. I den tidigare nämnda undersökningen
(2006) svarar 71% mycket bra eller bra på frågan om ”praon hjälper mig att se
kopplingar mellan skolans ämnen och arbetslivet”.
Praon tillför alla elever nyttiga erfarenheter men är också viktig för de elever som
av olika skäl fungerar mindre bra i skolan. Det är ingen slump att begrepp som förlängd prao och jämkad studiegång för eleverna inneburit vistelse på en arbetsplats
med en eller flera särskilt utsedda handledare. Dessa vuxenförebilder har i många fall
bidragit till att hjälpa elever att fungera bättre både i skolan och på arbetsplatsen.
Även om praons innehåll och utformning skiftar finns ett antal faktorer som
ur elevernas perspektiv bidrar till hög uppskattning.
1. Aktivitet. Trots att detta inte alltid går att helt genomföra är det mest
uppskattat om ungdomarna har något att göra större delen av tiden.
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2. Ansvar. Att byta blöjor på en baby, stå i kassan och ta betalt är några
exempel på ansvar som gör att ungdomarna växer och känner sig behövda.
3. Omväxling. Skiftande arbetsuppgifter bidrar till en hög uppskattning av praon.
4. Vuxenkontakt. För ungdomarna är det viktigt att få vara med i ”pratet” på
en arbetsplats. Det handlar om att få känna sig vuxen och här finns ofta
ett ömsesidigt utbyte mellan ungdomar och de vuxna. Här spelar
handledaren en viktig roll.
Hur motiveras då avskaffandet eller nedskärning av praon? Diffusa argument
som otidsenligt och gammalmodigt bortser Anders ifrån. Värre är kapitulationen för arbetsmiljökrav och argumentet att det är svårt att få fram platser. Utgångspunkten borde vara att praon är så viktig att den helt enkelt måste prioriteras. Studiebesök och andra flyktiga möten med arbetslivet kan aldrig ersätta
den direktupplevelse som praon är. I en av de kommuner som ersatt praon med
så kallade genomtänkta studiebesök fick eleverna frågan om de fått prova någon
arbetsuppgift under studiebesöket (studien genomfördes 2006). 84% svarade nej
och svaren understryker studiebesökens passiva karaktär. Däremot är de, som
nämnts, ett utmärkt komplement som kan berika undervisningen i skolan. I ett
alltmer fragmentiserat och ”osynligt” arbetsliv och en förlängd skoltid behövs
praon som en viktig del för såväl ungdomar som skolan och arbetslivet.
Under många år har Anders Lovén haft förmånen att träffa utländska forskare
och beslutsfattare i frågor som rör kopplingen mellan skola och arbetsliv. Svensk
prao har då varit ett ”flaggskepp” som med viss avundsamhet kommenterats och i
flera fall kopierats i olika former. Framför allt arbetslivets positiva inställning, de
minimala kostnaderna med icke-avlönade handledare och att eleverna fått reella
arbetsuppgifter har imponerat.
Låt oss fortsätta vara stolta över en verksamhet som bidrar till utveckling av
såväl eleverna som skolans verksamhet. Se praons värde, kapitulera inte för dåligt
underbyggda argument och sätt in resurser på att utveckla praon, det är en investering för framtiden.

Fråga att resonera kring
Hur arbetar ni i er skola för att eleverna ska få konkreta arbetslivserfarenheter?
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Ulla Gredemyr
Ulla Gredemyr har ett förflutet som grundskolelärare, affärsrådgivare,
projektledare och utvecklare av människor och verksamheter. Idag kallar
sig Ulla entreprenörskapspedagog och är verksam som bl.a. näringslivs
utvecklare och metodutvecklingsansvarig för entreprenörskapsfrämjande
program på uppdrag av bl.a. Länsstyrelsen i Västernorrland. Hon hämtar
många av sina lärdomar från verksamheten Open for business (OFB)19.

11. Skapa din framtid
Hur gör man när man skapar sin framtid?
När ungdomar söker karriärrådgivning – finns det någon som då frågar vad de har
för drömmar, visioner, idéer och talanger? Idag när alla vill bli kändisar, blir ungdomar ofta inte tagna på allvar – ”Å du tänker på att bli hockeyproffs!? Lycka till!” Men
Ullas erfarenhet är att många faktiskt blir just det de vill bli. Hon menar att många i
skolan inte tar vara på ungdomars inneboende kraft. Hur jobbar skolans vägledare?
Den frågan ställer sig Ulla. Enligt henne förmedlar 14-åringarna bilden av vägledaren
som syotanten som likt en skugga stryker i korridoren med valblanketten.
Grundskolans studie- och yrkesvägledare har en viktig roll.. Men med den inblick Ulla har, beklagar hon deras isolerade ställning liksom deras starka fokus på
enskilda samtal inför elevernas val till gymnasiet. Efter att ha jobbat med tusen
tals ungdomar per år, ställer sig Ulla frågan vad det är som gör att vägledarna
tror att det enskilda samtalet är så oerhört rikt och utvecklande? Det hon ser i
sin verksamhet med att inspirera, coacha och guida – handlar mer om en helhets
funktion än om vad en enskild vägledare kan göra. Hennes erfarenhet är att när
de jobbar systematiskt och strukturerat med ungdomsgrupper, där ungdomar
speglar sig och projicerar sig i andra, då händer det saker.
19 www.entreprenor-y.se; www.sommarlovsentreprenor.se
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Ulla är kritisk till skolans slutenhet. Varför ska vi hålla på med att ”mojja” inne
skolan, bara? Som om det skulle komma något nytt ur det. När vi gör som vi alltid har gjort så får vi det vi alltid har fått, säger hon. Skolans vägledare och lärare
behöver bli lite modigare, söka sig utåt för att skapa nya skärningspunkter mellan
människor, discipliner och idéer.
Hennes erfarenhet är att det man kan göra tillsammans blir det en helt annan
stuns i. Hon refererar till Medicieffekten20 som syftar på det remarkabla utbrott
av kreativitet som Medicifamiljen gjorde möjligt i renässansens Florens. Medici
effekten är fylld av levande exempel från skärningspunkter i vetenskap, konst,
politik och affärsliv. Idag finns goda förutsättningar för nya skärningspunkter
genom människornas förflyttningar mellan olika platser, sammansmältningen
av vetenskapliga discipliner och den kraft som våra datorer ger oss tillgång till.
Denna förändring och utveckling kommer inte till stånd om de sluter sig inåt. De
måste söka sig utåt för nya kontakter och samarbetspartners.

Entreprenörskap
Hur ska vi utrusta oss för att hantera livet i det global-lokala samhället? Vad är
det vi behöver ha med oss i bagaget? Här handlar det inte om muskelkraft eller
dygd. Det har hänt saker som gör det möjligt för oss att idag göra saker som vi
inte kunnat drömma om tidigare. En av passionerna i Ullas liv är att göra det
stora och svåra greppbart, att gå från makro till mikro. En fråga som länge sysselsatt henne är Vad är det som gör att folk växer? Med denna fråga kom förstås
följdfrågorna Hur ser ungdomars omvärld ut? samt Hur tränar man människor i
att bli en möjliggörare, sitt allra mesta jag?
Ulla använder sig i sin verksamhet av begreppet entreprenörskap för att beskriva och tala om en social och dynamisk aktivitet för enskilda människor eller
grupper. Det handlar om att ta vara på möjligheter, se till att saker blir gjorda,
skapa saker som får ett kulturellt, socialt eller ekonomiskt mervärde, som är större
än det man började med.

20 J ohansson, Frans (2005). Medicieffekten. Revolutionerande insikter i skärningspunkten mellan idéer,
begrepp och kulturer. Stockholm: Bookhouse Publishing.
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Grundprinciperna
Ulla och hennes kollegor jobbar utifrån fyra grundprinciper för att utveckla den
entreprenöriella sidan hos ungdomar. Den ena grundprincipen är entreprenörskapspyramiden. Den symboliserar Dig eller den organisation eller verksamhet
där du befinner dig just nu. Det kan vara din skolklass, ditt fotbollslag, din arbets
plats etc. I botten på pyramiden finns dina personliga egenskaper, kvaliteter, atti
tyder som främjar ditt växande, som t ex. mod, en positiv självbild, din envishet, förmågan att se fler möjligheter än problem, kreativitet och uthållighet. Det
handlar om alla de egenskaper och kvaliteter som bär dig framåt.
I pyramidens mellanlager finns det generella kunskaper eller ”adaptive skills”,
som Ulla föredrar att benämna dem, förmågor som hjälper dig, som du kan anpassa dig till när som helst, var som helst. Det kan vara din förmåga att kommunicera, läsa, skriva, begripa det du har framför dig eller att strukturera det som är
viktigt och oviktigt.
I toppen av pyramiden finns dina specifika kunskaper, kunskaper som hjälper
dig att handskas med specifika utmaningar i din organisation, fotbollslaget, klassen osv. Ulla betonar att du måste jobba med alla lagren samtidigt. Det går inte att
fylla en människa med specifika kunskaper om du inte förankrar det i människans grundläggande egenskaper och kvalitéer. Då händer ingenting, vi blir som
”toppiga dumluvor” säger Ulla. Du förstår inte meningen, du blir inte motiverad,
förstår inte vad du ska använda det till. Om inte de olika delarna i pyramiden
fungerar tillsammans kommer ingen förändring till stånd. Hon menar också att
alla människor kan utveckla och stärka sina entreprenöriella förmågor. Det går
att träna alla lagren i entreprenörskapspyramiden och de måste tränas samtidigt.
En annan av grundprinciperna är handling – prata mindre, gör mer. Poängen är
att du ska få pröva dig fram, iscensätta dina idéer och drömmar. I skolans värld,
menar Ulla, är detta farligt. Men vad är det värsta som kan hända? Det kan skapa
oro, det kan bli stökigt men du blir ju en viktig erfarenhet rikare. Det är den
handledda reflektionen kring dessa erfarenheter som leder framåt till nya insikter och kunskaper som sedan omsätts i handling.
En tredje grundprincip är entreprenörskapsvägarna – fem vägar som tillsammans leder framåt mot det som du vill skapa eller åstadkomma. De fem vägarna
är nätverk, planering, mentorer, specifik kunskap och erfarenhet. Erfarenhet skaffar
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man bara genom att ”göra”, att pröva och sedan dra slutsatser, påpekar Ulla. En
företagsam människa kör många parallella vägar samtidigt, ju fler desto bättre är
det. Den specifika kunskapen kan handla om att veta var du ska gräva, vilka du
ska kontakta, vilka som är viktiga för att du ska kunna gå framåt. Du kan också
behöva specifik kunskap, att ta reda på om du gör si vad händer då, vilka dörrar
stängs och öppnas? Skaffa mentorer, personer som gått före som du kan luta dig
mot, fråga och resonera med. Ju fler av de här spåren som är öppna samtidigt, ju
fortare går det framåt.
Den fjärde principen är entreprenörskapsstegen. Vilket blir nästa steg som
främjar din utveckling allra bäst? Ska du ta bussen eller promenera? Varje steg
för dig upp till en ny nivå av insikter, medvetenhet och erfarenheter som leder
dig framåt, då det är dags för nästa steg. Handledarna i verksamheten utbildas
för att bli mästare på att ”lotsa” ungdomar till egna insikter om ”nästa steg”.
Alla dessa steg är delar i en process där du börjar med små steg. Du går från
att vara ”ovarse”, som Ulla uttrycker det, om vilka möjligheter som står dig till
buds, till att bli varse vilka potentialer du faktiskt bär med dig. När du börjar
registrera detta, så börjar du fundera och därmed sätter faktiskt ditt förändringsarbete igång.

Att göra på ett annorlunda sätt
Ulla och hennes kollegor började de fundera över vad det var de själva egentligen
gjorde i sin verksamhet. De kanske skulle göra vissa saker annorlunda – fullständigt annorlunda. Det kanske inte handlade om att de skulle göra det de redan
gjorde lite snabbare eller lite fiffigare eller lite bättre eller ens tillsammans. Det
kanske handlade om att göra på ett annorlunda sätt. När de började få grepp om
vad de ”faktiskt” gjorde som visade sig utveckla de ungdomar de arbetade med,
ledde det till att de började ”packa sina insikter i olika koncept och program” som
systematiskt tränar människor att utveckla sitt eget entreprenörskap. Koncept
och program som de nu tränar andra ”handledare” i att använda.
Ett sådant koncept blev Sommarlovsentreprenör som erbjuder ungdomar i
gymnasieåldern att skapa sitt eget sommarjobb, sin egen verksamhet. Ett annat
koncept är Min framtid, med drömmar och visioner, där allt går ihop, vävs samman till en enhet. Många studie- och yrkesvägledare i Västernorrland jobbar
efter detta koncept där lärarna integreras i arbetet. En handledning, verktyg och
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mycket mod, sen kör man. Ett annat paket, Företag för en dag – Business for a
Day, handlar om att du på mindre än tre timmar ska komma på någonting som
du skulle kunna tjäna en slant på redan imorgon. Det paketet kan vara en kort
variant att öva sitt mod på.
Ulla avslutar med några tröstens, uppmuntrans och inspirationens ord till alla
som vill skapa något nytt:
Ha förtröstan, ligg på, vi är många. Om strukturen i den organisation som du
befinner dig i tar din energi, suger din must, förstör din livsglädje – byt!

Frågor att resonera kring
Är det enligt dig möjligt för ungdomar idag att skapa sin framtid?
Är din skola bra på att träna eleverna i att bli möjliggörare?
Hur tränar du eleverna i att bli möjliggörare, sitt allra mesta jag?
Skulle entreprenörskapspyramiden vara ett möjligt verktyg att använda
inom den vägledande verksamheten på din skola?
Vilka nya kontakter och samarbetspartners ser du som intressanta
och möjliga för dig och din skola/ditt arbetslag att söka er till?
Har du genom artikeln fått någon idé om hur du/ditt arbetslag skulle
kunna bidra till elevernas förmåga att göra studie- och yrkesval på
ett nytt och annorlunda sätt?
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Jonas Berggren
Jonas Berggren är ansvarig för policyfrågor inom utbildningsområdet
på Svenskt Näringsliv. I artikeln förmedlar han en bild av Svenskt
Näringslivs syn på skolan, samverkan och vägledning.

12. Näringslivets syn på skolan,
samverkan och vägledning
Skolan får inte vara en sluten plats
Målstyrningen av skolans verksamhet har haft svårt att slå rot. Våren 2007 kom
en utredning21 som visade att vi har haft över ett decennium på oss att säkerställa
att skolan jobbar efter tydligt uppsatta mål. Det är en förutsättning för att lärarna och skolorna sedan ska få frihet att bestämma hur målen ska uppnås, menar
Jonas. Han finner det ganska sensationellt eftersom hela idén med 90-talets skolreform bygger på att skolan ska styras av tydliga mål. Undviker skolan att sätta
ned foten och ställa sig frågan ”Vad är det vi skall göra?” undrar Jonas.
Föreställ dig att Volvos ledning inte angav tydliga mål för verksamheten, säger
Jonas. Att personalen hade sinsemellan skilda uppfattningar om vad man skulle
sträva mot. Att resultaten inte mättes eller följdes upp. Ja, någon särdeles effektiv
och konkurrenskraftig organisation skulle det väl knappast vara. Även om duktiga medarbetare skulle kunna se till att det producerades en och annan körbar
bil skulle nog den allmänna kvalitén vara ganska undermålig.

21  S OU 2007:28. Tydliga mål och kunskapskrav i grundskolan – Förslag till nytt mål och
uppföljningssystem.
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Läroplanen är ett fantastiskt dokument, men kan uttolkas på en mängd olika sätt.
Utan tydliga mål och utan instrument att följa upp dessa, når man i längden inga
bra resultat vare sig i skolan eller på Volvo, menar Jonas. Fungerande måldokument
måste dessutom vara levande och anpassas till kraven från vår föränderliga omvärld. De måste vara föremål för kontinuerliga diskussioner både inom och utom
skolan. All utbildning är ju på ett eller annat sätt förberedande för arbetslivet.

Vad näringslivet efterfrågar
Vad kan Sverige konkurrera med? Inte låga löner men väl kvalitet, menar Jonas. Hur
kan vi utveckla kvalitén? Han återkommer ofta till begreppet kompetens 22 . I det
begreppet lägger han in kunskap (fakta och metoder, att veta hur), färdigheter (att
kunna utföra i praktiken, att göra), förmåga (erfarenhet, förståelse och omdöme att
omsätta kunskaper i praktiken) och vilja (attityd, engagemang, mod och ansvar).
För att vara konkurrenskraftiga i framtiden lyfter företagen särskilt upp följande:
Baskompetens (läsa, skriva, räkna etc.), Social kompetens, Ledarskap, Interkulturell
kompetens, Analytisk kompetens och Entreprenöriell kompetens.
Figur 1

Definition av kompetens enligt SIS, Ledningssystem för kompetensförsörjning – Krav
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22 Definition enligt SIS SS624070, Ledningssystem för kompetensförsörjning – Krav
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Det som idag främst påverkar näringslivets nya kompetensbehov är den ökande
globaliseringen. Den snabbt ökande rörligheten bland människor och utbytet av
varor, tjänster och information skapar en ökad konkurrens. Elevers/ungdomars
planer på att resa skapar utbyten av information som i sin tur leder till snabbare
spridning av idéer och kunskaper. En annan faktor som påverkar kompetensbehovet är demografin. Allt färre kommer att behöva försörja allt fler och efterfråge
mönstren kommer att förändras.
Den tekniska utvecklingen är en tredje faktor. Rutinarbete, som inte kräver så
mycket tankekraft, kommer att tas över av nya smarta tekniska lösningar. En viss
teknisk baskunskap är självklar, därutöver måste man hänga med i utvecklingen.
Det man tror kommer att vara en stor bristvara är att komma på nya användningsområden för befintlig teknik. Detta förutspår Svenskt Näringsliv blir ett
viktigt och avgörande konkurrensmedel.
En fjärde faktor som Jonas tar upp är näringslivets nya organisationsformer. De
hierarkiska strukturerna har spelat ut sin roll. Man går över till platta organisationer där ansvaret och initiativen finns fördelade i hela organisationen.
Alla dessa faktorer som påverkar näringslivets nya kompetensbehov sätter i sin
tur press på skolan att höja kvalitén i undervisningen. Även på individnivå måste
man vara konkurrenskraftig. Initiativkraft, flexibilitet och livslångt lärande är avgörande för den individuella konkurrenskraften.

Olika perspektiv på framtidens skola
När personer innanför respektive utanför skolan fick ge sin syn på framtidens
skola resulterade det i två helt olika bilder23. Ur ett inifrånperspektiv beskrev man
drivkrafter i omvärlden i termer av ett segregerat samhälle och en ökad förändringstakt. Situationen beskrevs som hopplös med hinder som bristande status,
lärarflykt och brist på pengar. Strategierna och förändringsbehoven handlade om
att satsa på skolans personal i form av mer ekonomiska resurser, högre löner, fortbildning, skolledarutveckling samt mer makt åt lärarna. Syfte och mål för framtidens skola sammanfattades med orden skapa trygga människor, dvs. omsorg och
förutsättningar för ett harmoniskt liv.
23 K
 airos Future. Skola 2001. Framtidens kunskap, skola och lärande. En sammanfattning.
Medarrangörer i studien, som genomfördes våren 2006, var förutom Kairos Future
bl.a. Myndigheten för skolutveckling och Svenskt Näringsliv.
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Utifrånperspektivet beskrev drivkrafterna för framtidens skola med begreppet global konkurrens utifrån ett internationaliserat näringsliv. Bilden som beskriver situation och hinder angavs i termer av brister hos lärare och ledning i form av förmåga,
ledarskap och idéer. Strategierna och förändringsbehoven tog fasta på ämnesfokus
och kvalitetskontroll definierade som specialskolor, naturvetenskap och språksatsningar, kvalitetsuppföljning av skolor, lärare, elever, IT-stöd för administration och
pedagogik. Syfte och mål för framtidens skola sammanfattades i orden öka konkurrenskraften, vilket uttyddes som toppkompetens och entreprenörer.

Figur 2

De stora berättelserna om framtidens skola. Kairos Future, Skola 2001
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Nya perspektiv
Skolan får inte vara en sluten plats, menar Jonas. Det är viktigt att bilden av skolan är ungefär densamma sedd inifrån som utifrån för att skolan ska beviljas de
resurser den behöver. De olika perspektiven måste närma sig varandra, vi måste
ha en gemensam bild annars kommer det ”att gå åt pepparn”, förutspår Jonas.
Både nationen och våra företag behöver kunna producera det som faktiskt behövs.
Hur åstadkommer man detta? Inom Svenskt Näringsliv talar man om nödvändiga perspektivskiften för att förändra attityderna inom systemen.
Skolan måste gå från konsumtion till investering. Med tanke på alla de förändringar som framtidens arbetsmarknad innebär och de krav som ställs på individen
måste vi börja se utbildning som en investering i tid och resurser för individen.
Skolan måste gå från kvantitet till kvalitet. Det borde snarare heta kvantitet
med kvalitet. Alla måste få en kvalitativ utbildning.
Skolan måste gå från en skola i Sverige till en skola i världen. Vi måste jämföra
våra utbildningar med hela världens utbildningar.
Skolan måste gå från arbetskraft till initiativkraft/entreprenörskap.
Svenskt Näringsliv menar att utbildningssystemets egentliga roll inte ska vara
att utbilda ”bulken” arbetskraft utan att utbilda individer. Det bästa vi kan ge våra
barn och ungdomar i en snabbt föränderlig värld är viljan att ta ansvar för sin
egen framtid och stå på egna ben. Därför tycker Jonas att det är så viktigt att skolan sporrar initiativkraft, drivkraft och kreativitet. Inom näringslivet talar man
om företagsamhet eller entreprenörskap. Men här handlar det mer om att hitta
en benämning som inte väcker för mycket antipati i skolans värld, kanske ”tasig-för-samhet”. Det handlar inte om att alla ska bli företagare. Entreprenörskap
handlar om initiativkraft, att ha en förmåga att omvandla idéer till handling, få
med sig andra. Det är fortfarande jätteviktigt med kunskaper men det som blir
avgörande för konkurrenskraften är nog hur pass entreprenöriella vi är. Här ligger det svenska utbildningssystemet än så länge bättre till än många andra. I Kina
och Japan försöker man nu få eleverna att bli lite mer fritänkare, berättar Jonas.
Skolan måste gå från lika utbildning för alla till rätt utbildning för alla. Skolan
måste sträva efter att alla elever ska få möjlighet att utvecklas till sin fulla potential, understryker Jonas. Här handlar det inte om att alla ska få lära sig samma
sak på samma sätt. Framtidens skola tänker och planerar på individnivå. Man
måste se till vilken potential varje individ/elev har, kanske av den typ som Frys-

64

huset anordnar med passionstema eller som lärlingsutbildningen inom hantverks
yrken. Det är individer det handlar om.
Alla människor föds med olika förutsättningar. En del har tuffa villkor, ingen
eller liten uppmuntran hemifrån, saknar studietradition. Detta är inget Jonas vill
vifta bort. Men han menar att det ändå måste vara bättre att elda på känslan av
att jag har möjligheter, trots allt.
Den faktiska kunskapen är viktig. Vi måste ta tillvara den kompetens som faktiskt finns. Här är validering ett viktigt verktyg. Det kommer att ställas högre
krav på arbetsmarknaden. Vi har inte råd att låta några hamna utanför. Alla ska
ju ut på arbetsmarknaden. Vi måste få med oss alla. Det är en av de viktigaste
utmaningarna för skolan och samhället. Utbildningssystemet är en viktig nyckel
i ett allt mer globalt samhälle, men det hänger inte riktigt med i tiden. Fokus
måste ligga på kvalitet – att ge den kompetens som ett alltmer föränderligt samhälle och arbetsliv kräver. Skolans utmaningar handlar om:
• Att utveckla undervisning
– Integrering i omvärlden
– Företagens verklighet
– Företagande – anställning
– In med företag – ut med eleverna
– Entreprenörskap
• Att anpassa utbildningar efter behov
• Att hitta praktiska samverkansformer med arbetslivet.

Samverkan
Vad har näringslivet i skolan att göra? Det är en lätt fråga att svara på för Jonas.
Näringslivet är den plats som väntar efter skolan, i alla fall för en majoritet av
eleverna och studenterna. Skolsystemet går helt enkelt inte i takt med tiden. Skolan måste bli bättre på att förmedla initiativkraft och entreprenörskap, oavsett om
eleverna vill starta företag eller jobba som anställda. Det här förhållningssättet
kan vara ett sätt att nå ut till andra i skolan, till dem som har tappat geisten. För
att lyckas med det måste skolan interagera mer med näringslivet. Helst skall det
inte vara någon skillnad mellan utsidan och insidan. Den som undrar vad skolan
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har med företagsamhet att göra, borde besöka en UF-mässa24 man fullkomligt
dränks i de unga företagarnas energi. Ungdomarna har fått lära sig att de kan och
de har vuxit med erfarenheten att driva ett utbildningsföretag.
Att ställa skolan mitt i byn, som någon av lärarorganisationerna har uttryckt
det, är också lite av Svenskt Näringslivs vision. Lyckas man att bryta ner de murar
som finns mellan skolan och arbetslivet och få ett tätare samarbetsklimat så är
mycket vunnet. Det räcker inte med att någon står vid katedern och berättar hur
det är där ute. Eleverna måste få egna erfarenheter. Man måste hitta anledningar
till att få komma ut eller låta dem därute komma in i skolan. Där samverkan har
kommit igång är alla nöjda, menar Jonas.
Flera kommuner har slopat praon på högstadiet. Detta är fel väg att gå enligt
Svenskt Näringsliv. Elever lär sig mycket när de själva får erfarenheter från ett
företag. För företagen är prao och praktik utmärkta tillfällen att lära känna framtida medarbetare och sprida kunskap om den egna branschen. Fler företag bör ta
vara på denna möjlighet. Där det finns en nära samverkan med uppbyggda kontakter brukar det inte vara några större problem att ordna praktikplaster. Prao
och praktik bör istället utvecklas och knytas närmare den ordinarie undervisningen. Många skolor kan bli mycket bättre på att förbereda eleverna. Ämneslärarna bör ta vara på möjligheten att undervisa om företagande och näringsliv
innan eleverna går ut på prao och gärna ge dem skoluppgifter att lösa under sin
tid på företaget. På det sättet kan man knyta ihop elevens tid i skolan med tiden
på företaget, säger Jonas. Här har Svenskt Näringsliv en viktig uppgift i att göra
det lättare för företagen att engagera sig i skolan. Man har tagit fram verktyget 
I praktiken 25 , som ska underlätta för företag, elever och lärare att arbeta med
prao och praktik. Det är en verktygslåda för skolor och företag med stöd för att
öka kvaliteten i prao på högstadiet och praktik på gymnasiet. Det är samverkan
det handlar om.

24 Ung företagsamhet, www.ungforetagsamhet.se
25 ”I Praktiken” består av ett material för, ett i skolan, ett för företag och ett för elever.
Man har samlat erfarenheter från lyckad prao och praktik runt om i landet.
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Utmaningar som står för dörren för dagens svenska företag är
• Att stötta utbildningsväsendet genom praktiska samverkansformer
och företagsförlagd utbildning
• Att sprida kunskaper, insikter och intresse genom ungdomar,
vägledare och lärare
• Att tydliggöra kompetensbehov genom att identifiera och beskriva
efterfrågade nyckelkompetenser och hela yrkesroller.

Svenskt Näringslivs syn på vägledning
Det finns ett stort informationsproblem som rör framtida behov av olika yrkesgrupper. Men vi kommer aldrig att kunna förutsäga behovet av si eller så många
”svetsare” om fem år, menar Jonas. Här snurrar utvecklingen för snabbt. Vi kan
göra mer eller mindre intelligenta gissningar om framtiden, vi kan se de stora trenderna. Men det gäller för ett utbildningssystem att ha de här tentaklerna utåt så att
man får en direkt input från företagsvärlden in i skolan och utbildningsväsendet
om vad som händer. Det handlar om att man måste förmedla en bättre verklighetsbild i skolan. Media får inte ta över den uppgiften. Det måste vara skolans ansvar
att man ger den här verklighetsbilden så att ungdomar kan göra ett bra val. Det är
inte en enskild funktion som kan göra det. Det är lika mycket lärarens ansvar att
förmedla den här verklighetsbilden till eleverna, varje dag. Det måste vara en viktig
uppgift för hela skolan att förmedla en diversifierad bild av arbetslivet.
Funktionen vägledning är viktig för att utveckla verktyg men också för att det
måste finnas instanser som man som individ kan tillgå. Likaså kommer alltid
coachingrollen att behövas på olika sätt. Men Svenskt Näringsliv är inne på att
man inte kan lägga det på en enda funktion. Det är viktigt att lyfta upp att det
är allas ansvar. Sett med en utomståendes ögon, finns en yrkeskår med en massa
kompetens som borde användas mer strategiskt av skolledningen, mycket mer
än vad vi förstår görs idag, säger Jonas. Det kanske även gäller lärarna för att
få hjälp med hur man kan använda arbetslivet i olika ämnen. Vägledarna skulle
kunna fungera som en katalysator, vara bryggan mellan skolan och arbetslivet.
När man från Svenskt Näringslivs sida pratar om vägledning så är det mera i den
meningen att det måste bli tydligare vad som är skolans uppdrag i det här. Det är
otydligt idag. Hur man sen utformar det internt, det är skolans ansvar.
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Frågor att resonera kring
I artikeln finns många, mer eller mindre utmanande, påståenden
som berör skolans koppling till framtida behov i näringslivet.
Hur resonerar du kring följande frågor?
Behöver fungerande måldokument för skolan anpassas
till kraven från vår omvärld?
Bör skolans måldokument vara föremål för kontinuerliga
diskussioner både inom och utanför skolan?
Är all utbildning på ett eller annat sätt förberedande för arbetslivet?
På vilka sätt kan skolan ta ansvar för att eleverna får utveckla
sin initiativkraft och flexibilitet i relation till ett livslångt lärande?
Hur kan skolan ge barn och ungdomar viljan att ta ansvar
för sin egen framtid och stå på egna ben?
Måste skolan förmedla en tydligare verklighetsbild för att
ungdomar ska kunna göra ett bra studie- och yrkesval?
Vad kan skolan göra för att vägledarnas kompetens ska kunna
fungera som en katalysator, vara bryggan mellan skolan och arbetslivet?
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Gunnel Lindh
Gunnel Lindh är Fil dr och universitetslektor i pedagogik vid Uppsala
universitet samt koordinator i forskningsnätverket Karriärval och
vägledning 26. Den största delen av sitt yrkesliv har hon ägnat åt
undervisning/forskning inom området personlig studie- och yrkes
vägledning. Under många år var hon knuten till Lärarhögskolan i
Stockholm där hon utbildade blivande studie- och yrkesvägledare, men
också flitigt medverkade i uppdragsutbildning för andra målgrupper.
Hennes nuvarande forskning är inriktad mot institutionella samtal inom skolan. Nyligen
avslutade hon ett 3-årigt forskningsprojekt om utvecklingssamtal. I den här artikeln är det
främst ur perspektivet vägledningsforskare och koordinator för forskningsnätverket
som Gunnel anlägger sin syn på kvalitet i studie- och yrkesvägledningen.

13. Vägledningens viktiga villkor
Tillgång och innehåll
Det finns stora olikheter inom skolans studie- och yrkesvägledning. Detta visar
både Skolverkets rapporter27 och färska forskningsresultat från Umeå28. För Gunnel är det skrämmande att se en verksamhet, som en gång garanterade en relativt
hög kvalitativ nivå, men som idag i hög grad är skolans ensak. Vad sökanden får
för hjälp och stöd är beroende på i vilken kommun man bor och verkar. De som
drabbas värst är de svagaste eleverna.
Vad handlar kvalitet inom skolans studie- och yrkesvägledning om idag?
Utifrån sin långa erfarenhet, menar Gunnel att kriterierna för kvalitet i vägledningen inte har förändrats genom åren. Det handlar fortfarande om viktiga för-

26 www.kav.nu
27 Skolverket, (2007). Kvalitetsgranskning av studie- och yrkesorientering inom grundskolan
Skolverket, (2005). Utvärdering av vägledning inom det offentliga skolväsendet.
28 Lundahl, L. & Nilsson, G. (2007). Everyone after his own fashion. Perspectives on
Swedish Career Guidance Policies. Umeå universitet
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utsättningar och villkor för att denna kvalitet ska komma sökanden tillgodo. Det
handlar om individens rätt att få tillgång till en kvalificerad vägledning, vilket
bland annat innefattar bra metoder, kompetenta vägledare och ett bra material.
Vid en konferens 2001, enades deltagarna i ett antal punkter om vad man skulle
kunna kalla kvalitet. Det handlar om synen på individens rätt och att det ska vara
kompetent personal.29
Hur skapar man bättre förutsättningar och villkor för att höja kvalitet i vägledningen? Det är bland annat denna fråga man jobbar med i forskningsnätverket
Karriärval och vägledning där Gunnel är koordinator. Det krävs ett regelverk, en
sorts minimistandard som anger vad individen har rätt till. Vad är den sökandes
rätt i ett samhälle med ökade valmöjligheter? Var börjar den och var slutar den?
Om det rör sig om ett samtal i nian, då måste man garantera att eleverna får
möjlighet att prata med någon. Det kanske handlar om att ha prov på ”Att välja
studieväg” eller att få tillgång till att titta på webben. Man måste kunna tillförsäkra individen någon sorts miniminivå vad gäller professionellt stöd i valprocesserna. I nätbaserad studie- och yrkesvägledning behövs det exempelvis, i hög
grad, hjälp att sortera i floden av information. Det gäller inte bara de som har
lägre utbildningsnivå, även de som har lätt att ta sig fram har behov av stöd med
att sovra.
I avvaktan på en ny läroplan och Skolverkets Allmänna råd vill Gunnel spinna
på minimikrav för elevens rätt till vägledning. I framtida styrdokument vill Gunnel att betydelsen av att eleverna får konkreta erfarenheter från arbetslivet för
att kunna göra väl underbyggda val framgår tydligt. Det bör tydligt framgå vad
eleven har rätt till, vad som är minimum. Viktiga delar som t.ex. praon får inte
uteslutas. För Gunnel är livslångt lärande kopplat till livslång vägledning. Vid
den internationella vägledarkonferensen i Köpenhamn 2006, talade deltagarna
om vägledning som en kontinuerlig tillgång för alla. I den betydelsen blir kvalitet
liktydigt med tillgång till livslång vägledning. Detta kräver ett förhållningssätt där
alla som vägledare måste möta människor och deras behov där de befinner sig
just nu i livet. Detta menar Gunnel är kvalitet i vägledningen.

29 Q
 uality in Ethics in Web-based Guidance. Report from the International Conference, Gothenburg,
Sweden, 25–27 June 2001. Publikationen finns på www.programkontoret.se
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Forskning garanterar kvalitet
I den svenska vägledarutbildningen finns en kombination av omvärldskunskap
och kunskap om människan. Det är bra men det är för grunt. Den treåriga vägledarutbildningen behöver förnyas och förlängas för att svara mot dagens krav
på kvalificerad vägledning inom en rad olika samhällssektorer och för individer
i olika skeden av sin karriärutveckling. Högskoleverkets nyligen presenterade
utvärdering (2006:42 R) av de tre vägledarutbildningarna i Sverige innehöll kritik
mot att vägledarutbildningen alltför snävt inriktas mot skolans vägledning och
för lite förbereder för andra uppgifter. Den behöver byggas på med ytterligare ett
år så att den leder direkt till forskarutbildning.30
Högskoleverkets granskare drog vidare slutsatsen att studie- och yrkesväg
ledarutbildningen lever upp till sina mål och utbildar kompetenta vägledare, men
att utbildningarna har för få disputerade lärare och bristande forskningsmöjligheter.31 Utbildningens forskningsanknytning behöver med andra ord förstärkas.
Det behövs fler studerande in i forskarutbildningen för att den ska bli trovärdig
Det behövs en forskningsmiljö. Inom utbildningarnas gemensamma forsknings
nätverk, ”Karriärval och vägledning” försöker man få igång gemensamma forskar
kurser. Forskning garanterar kvalitet i vägledningen.
Inom nätverket har medlemmarna gjort listor på vita fläckar inom forskningen. Listan är lång på frågor som man behöver veta mer om för att kunna göra en
kvalitativt bra vägledningsinsats. Några exempel på tänkbara forskningsfrågor är
Vad är vägledarprofessionen jämfört med andra? Hur ser vägledningsmarknaden
ut? Vad är det folk utsätts för? Det finns mycket forskning som handlar om ungdomars väg från skola till arbetsliv. Det finns sociologisk forskning, det finns psykologisk forskning men väldigt lite som binder ihop det här utifrån perspektivet
karriärval och vägledning. Sverige behöver forskning som visar hur skolorna kan
utforma vägledningen så att den möter de behov som finns, där de finns.

30 L
 iknande förslag framfördes i karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45), men ledde
aldrig till några åtgärder.
31  För närvarande pågår ett arbete inom studie- och yrkesvägledarutbildningarna (särskilda medel
har beviljats för detta) för att skapa en masteruppbyggnad. Inom forskningsnätverket ”Karriärval
och vägledning” pågår på samma sätt ett arbete med att skapa gemensamma forskarutbildningskurser
som förhoppningsvis på sikt kan leda fram till en gemensam forskarskola.
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Det behövs fler idéer om hur man kan organisera vägledning. Ett bra exempel på
sådan satsning är nätuniversitetet som har börjat med öppen vägledning på nätet.
Det krävs nya modeller för att möta nya grupper, kontinuerlig metodutveckling och
handledarutbildning. Det behövs en ständig kompetensutveckling för vägledarna
eftersom förändringarna i samhället går snabbt. Här behövs det forskning och
kunskap och den ska in i utbildningen, hela tiden. Vägledning är ett område
som det behövs mer kunskap om. Ska det vara kvalitet i vägledarutbildningen så
måste det också vara kvalitet i vägledningsforskningen.

Kunskap hos beslutsfattarna
Syo- och vägledningsfrågor var viktiga och självklara en gång i tiden. I det tidigare styrsystemet fanns kunskapen och intresset för de här frågorna. Ansvaret
för att väcka liv i frågan igen, få upp den på dagordningen, ligger till stor del på
makronivå. Det hjälper inte att vi har välutbildade vägledare om det inte finns
ett utrymme för att utveckla verksamheten. Alla måste ha kunskap ute i kommunerna bland dem som leder verksamheten om kvaliteten ska kunna utvecklas.
Kunskap om betydelsen av vilka förutsättningar och villkor som krävs för en kvalitativt hållbar livslång vägledning är särskilt viktig i rektorsutbildningarna.

Forskningsnätverk
Gunnel tycker att det är viktigt att myndigheter samverkar med varandra och
med andra organisationer. Tidigare fanns förespråkare från LO, arbetsgivarna
och kommunförbundet när det gäller området skola – arbetsliv. Det behövs på
nytt byggas upp bra samverkan, alla måste äga den här frågan, förstå vikten av
samsyn. Alla goda krafter måste samverka och beslutsfattarna ska vara med. Det
handlar om olika nivåer både i själva samtalssituationen, samverkan myndigheter
emellan och EU. Den nya och stora ingången är EU-perspektivet. ”Resolution
2004” om livslångt lärande som kopplas till livslång vägledning. Svensk vägledning har halkat efter ur ett EU-perspektiv. Svensk vägledning behöver hinna
ikapp för att öka kvaliteten i vägledning och vi kan få draghjälp från andra länder
bland annat Finland, Danmark och Nederländerna, anser Gunnel Lindh.
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Gunnel vill sammanfatta samtalet genom forskningsnätverkets fyra syften32 som
hon menar är kriterier för kvalitet i vägledningen:
– Att analysera forskningsbehov inom området karriärval och vägledning
och bidra till att initiera sådan forskning,
– Att medverka till att Sverige blir en aktiv part i forsknings- och
utvecklingsarbete inom vägledningsområdet,
– Att i samverkan mellan lärosäten och vägledare på fältet stimulera
till ökat intresse för ett samarbete inom vägledningsforskning,
– Att verka för en gemensam forskarskola.

Frågor att resonera kring
Hur diskuteras kvalitet inom skolans studie- och yrkesvägledning i din kommun?
Hur menar du att bättre förutsättningar och villkor kan skapas för att höja
kvaliteten i vägledningen?
Vilka roller menar du att skolledarna har för att höja kvaliteten i studieoch yrkesvägledningen?

32 Syftena finns i sin helhet på nätverkets hemsida www.kav.nu
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Lena Dahlstedt
Lena Dahlstedt är kultur- och utbildningsdirektör i Nacka kommun.
Hon har tidigare varit undervisningsråd vid Skolverket och där
bland annat ansvarig för ett stort projekt om likvärdig utbildning.

14. Allt ljus på vägledningen
Ett projekt föds
Utgångsläget
Utbildningscheferna i Nacka och Sollentuna bestämde sig för att de ville pröva
nya tankar, skapa något nytt, skapa en vägledning som går som en röd tråd
genom alla åldrar. De båda utbildningscheferna valde att tillsammans starta ett
pilotprojekt som de gav namnet Via Emilia. Valet av projektnamn kommer sig
av ett gemensamt studiebesök i Reggio Emilia. De ansvariga har samarbetat i
olika sammanhang och utbytt en hel del tankar om kvalitet i utbildningen. De
har båda ett tydligt medborgarperspektiv på alla sina frågor. Båda kommunerna
präglas av stor valfrihet för medborgarna. Däremot har kommunerna olika typ
av målstruktur. Nacka har få men höga strategiska mål, man går inte in och detalj
reglerar. I Sollentuna har man mål på flera nivåer.
Att vara två kommuner som tillsammans utvecklar och bryter ny mark ser de
som en oerhörd tillgång liksom att de kan dela på kostnaderna för stora utredningar och konsultuppdrag.

Skäl att gå vidare
Utifrån egna erfarenheter och funderingar kring vägledarnas och vägledningens
roll i utbildningssystemet liksom Skolverkets rapporter om tillståndet för vägledningen i riket bestämde sig Lena och hennes kollega i Sollentuna för att beställa

76

en egen utvärdering begränsad till vägledningen i de båda kommunerna. Deras
utgångsidé var att kommunernas ganska lika inställning till valfrihet för medborgarna skulle synas i utredningen, men så var det inte. Resultaten visade på stora
olikheter. Nacka hade i stor utsträckning vägledare utbildade för verksamheten,
Sollentuna hade det inte. Övriga skillnader var mindre mellan kommunerna än
inom respektive kommun. Resultaten bekräftade den nationella bilden att vägledarna saknade mål att jobba mot. Det betydde att vägledarnas arbetsuppgifter
såg väldigt olika ut. En del jobbade med vägledning andra jobbade med annat.
Slutsatsen blev att det beror mycket på vad rektor gör med verksamheten. Detta
resultat var inte tillfredsställande. De båda utbildningscheferna bestämde sig för
att gå vidare.

Tankarna bakom den nya vägledningen
Lenas drivkraft i det här projektet är att alla barn och ungdomar ska nå så långt
som möjligt efter sina förutsättningar, att lyckas i sin utbildning. Inom kommunens utbildningsförvaltning jobbar man mycket med kvalitetsutvärdering och
intresserar sig för vad det är som gör att barn och ungdomar lyckas och inte
lyckas. Vad är det som gör att elever hoppar av och byter gymnasieprogram? Vad
beror alla synbara avvikelser i utbildningssystemet på? Kan man göra något för
att hjälpa alla elever till att nå bättre resultat? Lenas erfarenhet är att när man har
betat av olika kvalitetsfrågor i skolan så hamnar man i vägledningen. Alla har
en livskarriär och det kan gå upp och det kan gå ner. Det viktiga är att det alltid
finns nya möjligheter att ta sig upp.
När man har ett system med kundval och stor valfrihet krävs det vägledning,
ett stöd för att göra kloka val och kanske också mera konkurrensneutral information. Det gäller alltifrån föräldrar som ska välja förskola och skola till elever som
ska välja gymnasieutbildning. Som medborgare och individ ställs man idag inför
många val.
Grunden är att alla barn och ungdomar har rätt till en bra vägledning, alla
i hela utbildningssystemet, utifrån sina förutsättningar och behov. Inom Nacka
kommun finns en grundläggande värdering som bygger på tron om människors
eget ansvarstagande. Om människor får möjlighet så både vill och kan de ta ansvar
för sina liv. Valfrihet finns inbyggt i de olika kommunala systemen. Det är väldigt
tydligt när det gäller att välja skola. Här ser man positiva effekter, man når bra
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resultat i skolan. Lenas förhoppning är att om vi kan ge alla ett bättre stöd i de
vägval, som man som medborgare måste göra genom livet, så kommer vi att få
ett bättre samhälle, inte bara i utbildningssystemet. Men utbildningssystemet kan
göra mycket eftersom man når alla.

Man måste tänka om när man
ska tänka karriärutveckling
Karriärutvecklingens olika delar
Målsättningen i Via Emilia-projektet är att utveckla karriärvägledningen från
förskolan till vuxenutbildningen. En av de första uppgifterna blev att formulera
mål för den enskilde medborgarens karriärutveckling, den inbegriper karriärkom
petens och vägledning. Intentionen med dessa mål är att de ska ge individen stöd
i att utveckla en kompetens som gör att man kan ta personligt ansvar för sin egen
utveckling, för de val man behöver göra. Det strategiska överordnade målet om
maximal utveckling säger att varje medborgare ska utveckla karriärkompetens,
och ta personligt ansvar för sin egen utveckling och framtid, genom att erbjudas
karriärutbildning och karriärvägledning som utgår från individuella behov vid
olika skeenden i livet.
Inom projektet definierar man också nya begrepp. En arbetsgrupp har tagit
fram en ordlista där man har försökt att identifiera och skilja ut vad det är som
alla barn och ungdomar har rätt till för sin optimala karriärutveckling. Behoven
varierar under tid och i olika delar av utbildningssystemet. Därför skiljer man
ut karriärutbildning, som den del i utbildningen som handlar om att bygga upp
kunskap om samhället och utbildningssystemet. En annan del är karriärguidning
som är ett mellanting till ren utbildning och personlig vägledning, att guidas i
systemet, att få hjälp att hitta information. Det kan handla om insatser i mindre
grupper eller att man får ett visst utbildningspaket för att kunna göra egna val.
En tredje del är karriärvägledning, mötet med en professionell vägledare.
Så som man i projektet tolkar läroplanen, är det skolans ansvar att ge alla unga
den grundläggande karriärutbildningen och guidningen. Därutöver måste alla få
den personliga vägledningen utifrån sina individuella behov och förutsättningar.
För att säkra elevens rätt till vägledning vill man styra med en form av karriär
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vägledningscheckar. Det är det system man använder i andra sammanhang i
Nacka, när man vill att medborgarna ska få rätt till någonting. Det blir ett sätt att
säkra elevens rättigheter. Förslaget som det var formulerat vid tiden för intervjun
(070830), är att alla elever som måste välja till en ny skolform, ny utbildning, ska
ha rätt till en vägledningscheck. Eftersom det är ett personligt möte får individen
själv välja sin vägledare. Man kanske vill ha hjälp av en vägledare som är duktig
på ett visst område. Om det inte finns någon vägledare på skolan, har man ändå
rätt till vägledning. Alla kanske inte kommer att utnyttja erbjudandet men de ska
ha den möjligheten.
Förutom de här delarna vill man satsa på bättre karriärinformation. Den ska
stödjas via hemsidor. Om man lyckas förbättra den informationen får skolan utrymme att ägna sig åt sitt pedagogiska uppdrag, med vägledare som coachar och
vägleder. Det optimala är om kommunen kan tillhandahålla neutral information.
Lena menar att detta borde vara statens uppgift, både vad gäller information, länkar
och stödmaterial. Men om inte staten visar sig villig att satsa här, kommer Nacka
att söka stöd för detta arbete inom sin länsregion. Lenas önskan är att det kommer
fram material även för barnen i förskolan, tankar om vad man ska bli när man blir
stor, överhuvudtaget att fostra ansvarstagande människor som kan göra kloka val.

Karriärutbildningen måste byggas in i systemet
När man, som i Nackas fall, vill att barnen ska få en karriärutbildning, måste det
byggas in i skolsystemet. För att få ett bättre resultat måste detta arbete/tankesätt
genomsyra hela skolgången. Hur detta ska ske behöver diskuteras. Det fortsatta
arbetet kommer att bli en ganska snabb process men ändå en sökande process,
enligt Lena. Ingen i projektgruppen har svaren. Strategin blir att stötta men inte
ta över. Det ingår i processen att förankra och skapa delaktighet. Alla rektorer
bjuds in för information och samtal ett par gånger per år. De vet vad som är på
gång och de har sina vägledare med i arbetet.
Flera av vägledarna är idag väldigt osynliga i sitt uppdrag, menar Lena. En
del är vilsna i det de gör. När kommunen nu sätter fokus på vägledningen, ställer det krav på att vägledarna är med och utvecklar sin del med fokus på att det
är bra för samhället, för medborgarna, för barnen och de unga. Nu kommer allt
ljus att riktas på vägledarna, nu blir det upp till bevis. Utvecklingsarbetet kommer förmodligen även att få konsekvenser för hur vägledarna ska organiseras,
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alltifrån att man har den individuella vägledningen kvar på sina skolor, att man
utvecklar och jobbar och blir bra på den, till att det kanske också finns fristående
vägledningsföretag som säljer de tjänster som efterfrågas. I och med att medborgaren/eleven får välja, kommer det att ställas krav på vägledarna. Det är inte
säkert att man väljer den vägledare som finns på skolan.
I det fortsatta arbetet kommer man bl.a. att jobba med fokusgrupper för att
fånga in synpunkter på vägledningen men också för att titta på hur barn och unga
skulle kunna tänka sig framtidens vägledning. Det blir grupper med elever och
olika avnämare högre upp i utbildningssystemet, liksom näringslivet och naturligtvis vägledare. Det man vill komma åt är kundperspektivet. Här tror man på behovs
analyser som ett användbart verktyg. Ambitionen är att bryta invanda mönster och
tankar. I den bästa av världar – hur skulle det kunna se ut? Men det har visat sig
svårt att våga släppa loss. Man är inte van att jobba så, konstaterar Lena. Man måste
tänka om när man ska tänka karriärutveckling. Det är inte bara studie- och yrkes
vägledning. Det är vidare än så. Vi har med avsikt släppt det begreppet för att
öppna upp. De professionella studie- och yrkesvägledarna behövs verkligen men
det måste bli mer än så. Det måste också ingå som en del i den grundläggande
pedagogiken att fostra människor som kan ta ansvar för sin egen utveckling.
En arbetsgrupp kommer att ta fram nyckeltal för att börja diskutera hur man
ska mäta karriärvägledning. Förhoppningsvis kommer en annan grupp att kunna
jobba med karriärinformation. Den stora frågan just nu är om man i projektet
ska göra allting själva eller tillsammans med KSL, Myndigheten för skolutveckling eller Skolverket. Lena uttrycker sig så här: Det skulle ju underlätta för oss
om vi fick lite mer hjälp och stöd genom nationella insatser och kanske också
när det gäller kursplanemål i själva karriärutbildningen, även stöd i utvärderings
frågorna. Det är både utveckling och utvärdering. Det vore jättekul om man kunde
jobba med den här metodutvecklingen både på förskole- och grundskolenivå och
inom vuxenutbildningen.

Utvärdering
Lena ser att det inom vägledningens område finns flera delar att utvärdera. Dels
tillgången till vägledning, dels också effekterna av den. Vad händer? Blir de som
fått karriärvägledning mer kloka och leder det till färre avhopp och fler som
snabbt kommer vidare efter gymnasieskolan? En annan typ av utvärdering kan
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vara att följa effekterna på några års sikt. Lena poängterar att det kommer att ta
många, många år innan de är framme och många år innan de kan se resultat.
Men hon tror att det här sättet att vända på tankarna kommer att få väldigt positiva effekter.

Frågor att resonera kring
Saknar vägledarna mål att jobba mot?
Är vägledningen ytterst beroende av vad rektor vill med verksamheten?
Är vägledarna idag osynliga i sitt uppdrag?
Är tillgången till vägledning ett lämpligt och bra sätt att mäta
verksamhetens kvalitet?
Hur skulle man kunna mäta effekterna inom vägledningens område?
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Ann Kjellberg
Ann Kjellberg är professor i pedagogik med inriktning mot studieoch yrkesvägledning vid Stockholms universitet/Lärarhögskolan.
Hon har ett förflutet vid KTH där hon bl.a. arbetat med verksamhets
utveckling kring införande av ny teknik och då behandlat kvalitets
aspekter inom industriella organisationer. Detta arbete medförde
också många internationella kontakter.
Anns tidigare erfarenheter sätter delvis sin prägel på hur hon tänker
kring kvalitet i skolans studie- och yrkesvägledning.

15. Att utveckla ett kvalitetstänkande
Begreppet kvalitet
Kvalitetstermen är bedräglig därför att den i vardaglig förståelse ter sig så självklar, säger Ann och citerar ur Granska och förbättra 33:
Kvalitetsarbete i skolan ska präglas av ett vetenskapligt förhållningssätt och
inte av vardagsförståelse. Ett sådant förhållningssätt kännetecknas av systematik,
där arbetet tar sin utgångspunkt i en analys av nuläget, uppsättandet av mål för
utvecklingen, uppföljning och utvärdering, analys och bedömning av resultaten,
utvecklingsåtgärder och nya mål.
I några studentuppsatser34 från Lärarhögskolan våren 2007 konstateras att så
länge skolorna inte sätter upp några mål så sker ingen utveckling. Så länge skolorna inte har en uppföljning mot några riktlinjer så kan de inte initiera och skapa
några mål. Den enkla och snabba vägen i förändringsarbeten är att de ansvariga
följer upp och realiserar de krav och riktlinjer som satts upp. Att arbeta med mål

33 Myndigheten för skolutveckling, Granska och förbättra, s 8.
34 Jergander & Lidin (2007) samt Ekholm & Franzon (2007)
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betyder en operationalisering av övergripande mål ända ned till individen och
”Vad betyder det för mig?”.
Det finns flera kända insatser för verksamhetsutveckling, gamla och nya, med
olika moderna namn, ofta för industriellt bruk, som sätter kvalitén i fokus35. Alla har
det gemensamt att de utgår från ett systematiskt arbetssätt. Skolverket och Myndigheten för skolutveckling36 definierar begreppet kvalitet utifrån hur väl verksamheten
uppfyller nationella mål, svarar mot nationella krav och riktlinjer, uppfyller andra
uppsatta mål, krav och riktlinjer, förenliga med de nationella samt kännetecknas av
en strävan till förnyelse och ständiga förbättringar utifrån rådande förutsättningar.
När skolan har bestämt sig för att arbeta med kvalitet behöver alla tillsammans
formulera mål också för själva sättet att arbeta med kvalitet. Alla måste ringa in
några av de viktigaste områdena som de vill utveckla. Det går inte att göra allt
på en gång. De kan ha en stor plan för allt, men Ann råder att arbeta mot ett
mål i taget. De måste också ge kvalitetsarbetet en strukturell inramning, bygga en
organisation som ger stöd åt detta arbete. Det är viktigt att förankra arbetet och
därtill göra det efterfrågat, precis som varje eker i ett hjul måste ha en fästpunkt
för stabiliteten. Om någon eker går av så kan det fungera ett tag men det blir lite
skevt och till slut kan det brista helt.
I ett systematiskt kvalitetsarbete råder Ann att skolan koncentrerar utvärderingen av arbetet till tre delar: angreppssätt, tillämpning och resultat.37 Angreppssättet uttrycker hur någon faktiskt gör. Tillämpningen handlar om i vilken omfattning det görs och resultatet vad det har lett till. När någon utvärderar så är det
frågor inom dessa tre områden som organisationen ska kunna besvara. Rådet från
Ann är att börja med förbättringsarbetet kring några få frågor, gärna pröva först i
någon del i verksamheten och utöka efterhand. Du måste själv förstå hur du bör
granska det egna arbetet för att kunna säga, ”ja, vi håller måttet i det vi gör”. För att
veta att du gör rätt i ditt jobb, måste du ges praktiska förutsättningar för att göra
– ”rätt ifrån dig”. På motsvarande sätt måste skolans ledare ta sitt fulla ansvar.
Ett systematiskt arbete kännetecknas av att det är medvetet valt. Det är meto
diskt organiserat och det utvärderas och förbättras. Dessutom behöver det ha
stöd i organisationens grundläggande värderingar. Att tala om grundläggande
35 Några exempel på modeller är BRUK, Investor in People och Kvalitetsutmärkelsen Svensk Skola.
36 Skolverket, BRUK – för kvalitetsarbete i förskola och skola
37 Begreppen är hämtade från Utmärkelsen Svensk Kvalitet, USK.

83

värderingar hjälper en i vardagen att tänka ”Hur vill vi vara och hur vill vi profilera oss?” Att lyfta fram sina grundläggande värderingar kan vara ett sätt att
marknadsföra sig i konkurrensen skolor emellan.

Målstyrt kvalitetsarbete
Hur kan vi då gå tillväga för att säkerställa vägledning som en gemensam angelägenhet? Hur lägger vi grunden för ett gemensamt arbete som definieras utifrån
den egna verksamheten? Målstyrningen ska ses och användas som en förändringspotential. De egna målen ska kopplas till övergripande mål som i sin tur
ska kopplas till en vision/den gemensamma värdegrunden. Grundtanken är att
ge stöd för att skapa unika arbetssätt genom en modell för Vision, Mission, Mål
och Strategier 38. Modellen är grunden för en Målformuleringskedja.

Figur 3

Målformuleringskedja
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38 Begreppen är hämtade från ett nationellt Arbetslivsfondprojekt, Gränslösa FlödesOrganisationer, GFO.
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”Kaskadvis” 39 arbetar ledning och medarbetare i sina respektive arbetsgrupper med
att sätta mål, hantera målnedbrytning, konkretisera målformuleringskedjan och de
aktiviteter som dessa faller ut i. Det är en successiv operationalisering som sker,
varje grupp konkretiserar övergripande mål till mätbara mål för sin del av verksamheten. På det sättet kan grupperna lära sig av varandra och förstå vad det egentligen
är som styr verksamheten. Därmed blir det också synligt vad som bör följas upp.
Från de nationella målen och lagarna ner till de kommunala, ner till skolan
och arbetslagen ska det finnas en tydlig koppling mellan övergripande mål och
mål för arbetslag. Om man inte sorterar ut detta kan man inte hålla rätt på i
vilken mån det man gör verkligen är en del av de gemensamma övergripande
målen. Därför måste man börja med att tolka och bryta ner de nationella målen.
Vad står de för? Hur kan jag sortera dem så att jag vet vad jag skall göra?
Nationella nivåer är övergripande och definierar därmed inte vad eller hur
man ska göra. Ju närmare den praktiska verksamheten man kommer desto mer
konkreta blir målen. För arbetslaget måste visionen vara så konkret att den ger
stöd för vad man ska göra. Ann ger ett exempel från ABB där man på koncernnivå talade om visionen nöjda kunder och nöjda medarbetare. På fabriksnivå definierades detta som krav på kortare tid från order till leverans. I det målstyrningsarbete som startades, definierade fabrikerna sina mål som ”halverade ledtider”
och arbetslagen satte sina egna mål för vad och hur detta skulle konkretiseras.
Varje arbetsuppgift genomsyrades av visionen och de egna målen som operationaliserade, definierades och gjorde målet mätbart – ”vad och hur”.
Verksamhetsutveckling gäller också för vägledningsarbetet. Den första snabba
kvalitetskontrollen är – följer vi de övergripande förordningarna och riktlinjerna?
Hur ser målkedjan ut på kommunal nivå? Hur följer kommunerna upp aktiviteter och mäter utfall? Hur följer man upp på skolnivå? Vad betyder det för individen att man på kommunal- och skolnivå följer och mäter mål för karriärvägledning? Det är systematiken och strukturen i att bryta ned övergripande mål till
lokala/gruppens mål som är poängen, att man jobbar gemensamt över olika professionsgränser (verksamheter) med att förtydliga och konkretisera övergripande
visioner till egna visioner och mål. Det måste finnas en koppling, en efterfrågan,

39 Kaskad i betydelsen seriekoppling.
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ett intresse men också ett gemensamt agerande som fokuserar det som övergripande styr verksamheten, lagar, förordningar och läroplaner. Detta säkrar att alla
talar samma språk. Det är ett sätt att skapa motivation och delaktighet.
Använder man målformuleringskedjan som gemensam arbetsmodell så kommer allt fler att, så småningom, tala samma språk om vägledning och karriärprocesser. Men det tar tid, flera år, att utveckla dessa olika delprocesser. Man får inte
ett samarbetssystem där man ingår i och behöver varandra utan gemensamma
ansträngningar. Den egna systematiska uppföljningen är A och O. Samarbetssystemet måste fungera så bra att man inte behöver inspektion eller utvärdering.
Det är inte inspektionen som ska styra. Om den behövs och är avgörande för
kontinuiteten, då saknas troligen det kitt som ska genomsyra verksamheten.
Det finns olika nivåer från det att kvalitetsarbetet har påbörjats till dess att det
finns på flera områden och sedan genomsyrar verksamheten på skilda nivåer och
i olika omfattning i alla processer. Systematiken ligger såväl i genomförandet och
i analysen som i uppföljning och utvärdering. Finns det en tydlig koppling mellan mål och strategier? Det är inte säkert att strategin för att ta fram någonting
stämmer med målet. Man måste hela tiden tänka efter att de hänger ihop.
Detaljeringen och konkretiseringen ska öka för varje organisatorisk nivå och
leda till ett successivt utvecklat förtydligande. Varje nivå ska också operationalisera sina mål så att de går att mäta. Men hur mäter vi inom karriärprocessen?
Om det nu handlar om information, rådgivning och vägledning, så är frågan
vilka mål har vi för var och en av dessa tre delar? Vilka är strategierna? Vilka
aktiviteter är det som skall utföras? Man kan jobba med många mål på en gång
men det är oftast för stort och svårt att överblicka, därför är tipset från Ann att
jobba med några få utvalda mål.
Man måste begränsa sig för att orka med och räcka till. Ett sätt att börja kan
vara att fråga sig om man lyckats med de målstyrningsinsatser man redan gjort.
Ingår vägledning i skolans arbetsplan, i verksamhetsutvecklingen och kvalitetsredovisningen? Ingår vägledning planerat i undervisningen? Finns prioriterade mål
för vägledning? Har de dokumenterats? Hur följs de upp, av oss och av andra?
Vilka är vägledningens intressenter? Vilka är det som jobbar med vad? Finns det
ett arbetslag för vägledningsfrågor?
För att lyckas i sitt kvalitetsarbete bör man göra på samma noggranna sätt
som i t.ex. arbetet med en budget. Det viktiga är att man har bestämda hållpunk-
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ter under året där alla vet vad som skall hända. Dessa hållpunkter är planera;
genomföra/tillämpa; följa upp/utvärdera; förbättra 40. Jobbar man på det här sättet blir det tydligare och därmed lättare för alla som berörs, att se sin del, säger
Ann. Man kan se det som ett säkerhetssystem för att kvalitetsaspekterna inte
ska bli bortglömda. Genom dessa hållpunkter för vägledningens kvalitetsarbete
uppmärksammas kvalitetsfrågorna specifikt och kunnighet och kompetensfrågor
lyfts fram.

Vägledning som indikatorområde
Vägledarens arbete kan mätas i konkreta termer: tillgänglig vägledarresurs per
elev eller använd tid t.ex. för breda informationsaktiviteter, för administration,
samplanering med lärare.
Tid och resurser är exempel på kvantitativa mått. Man kan relativt snabbt säga
om man uppfyllt ett kvantitativt mål, måttet visar att en viss verksamhet ägt rum.
Men det behövs också kvalitativa innehållsbeskrivningar som anger hur. Sådana
kan vara beskrivningar av exempel från konkreta fall, gärna ”typiska” fall, från
t.ex. utsatta grupper eller särskilda insatser som gjorts för att stödja individuell
utveckling.
Kvalitativa och kvantitativa mål/indikatorer kan till exempel beskrivas under följande kategorier:
• Tillgång; tillgänglighet och transparens
• Innehåll; information, rådgivning, vägledning, val och beslutsfattande
• Utformning; mål och medel, förutsättningar och genomförande.
Hur mål/indikatorer formuleras är också beroende på vilken organisation de ska
täcka: övergripande nivå, skolnivå eller elevnivå. Vilka indikatorer skulle vi vilja
ha och hur kan vi definiera och operationalisera dem så att de mäter det vi vill ha
beskrivet? På övergripande nivå kan man tänka sig att vi mäter tillgång. Man kan
prata om vägledartillgänglighet som samhälls- eller kommunal funktion. Hur ser

40 Det s.k. Deming-hjulet; Plan-Do-Check-Act
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tillgängligheten ut (kvantitativt mått)? Är vägledningen synlig i kommunen (kvalitativt mått)? Hur upplevs den (kvalitativt mått) och hur är den organiserad? De
kvalitativa aspekterna omfattar vanligen innehållet.
Kvantitativa frågor som skolan/kommunen kan ställa är: Kan vi erbjuda ett
personligt möte eller ska vi ha vägledning i grupp för att nå ut till fler? Vad kostar
det om vägledaren sitter på en expedition och tar emot de som själva söker sig
till vägledaren – är dessa elever de som redan har klart för sig vad de behöver
och som kan ta för sig? Ska vi istället utöka våra vägledartjänster så att vi kan nå
ut till grupper som behöver sökas upp eller som är särskilt utsatta? Hur gör vi då
och hur följer vi i så fall upp det – bör kanske vägledaren jobba i skolteam? Man
kan behöva utföra aktiviteter som indirekt hjälper individer, t.ex. faddersystem.
Bland de direkta aktiviteterna kan finnas att vägledaren deltar i utvecklingssamtalen eller i olika utbildningsmoment i olika ämnen etc. I vilken mån behövs en
uppsökande vägledningsverksamhet? Hur ordnar man den, hur följer man upp
den? Innehållet i en sådan verksamhet kan beskrivas kvalitativt.
Sett ur individens/elevens synpunkt kan några av följande frågor vara relevanta
att ställa: Kan jag få mer av det stöd jag behöver inför nästa studieval? Kan jag
få stöd att förstå vem jag är? Kan jag få stöd att se mina möjligheter? Kan jag få
stöd att göra ett aktivt val så att jag vet vart jag är på väg? Beskrivningar av indi
viders vägledningsprocess är exempel på utvärderingar som kan ske kvalitativt
såväl som kvantitativt. Detta var några förslag på tänkbara områden/indikatorer.
Det viktiga är att alla elever får samma möjlighet, att de bemöts professionellt – i
visioner för vägledning kan ingå att nå jämställdhet och aktivt medborgarskap.
Det mest centrala är att det individuella behovet styr vad individen bör få och att
man använder metoder och följer verksamhetsnära mål som hänger ihop med de
övergripande nationella visionerna och målen.

FrågA att resonera kring
Har du några förslag på indikatorer för vägledningsprocesser som går att mäta?
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16. Att höja kvaliteten
i verksamheten
Att arbeta med kvalitet
Stommen i kvalitetsarbetet är målen, granskningen/utvärderingen, kvalitetsredovisningen och utvecklingsåtgärderna. Målen måste preciseras till vad man faktiskt
vill uppnå. Det ska vara möjligt att kontrollera om de uppnåtts eller ej och de måste
även tidsättas. I en väl fungerande kommunal struktur för kvalitetsarbete finns ofta
en årsplanering och en strategi för hur den kommunala nivån ska förhålla sig till
skolnivån när det gäller kvalitetsfrågor.
Utvärderingens syfte är att förklara och värdera i förhållande till uppsatta mål.
Det ligger ett ansvar på rektor att kvalitetsredovisningarna förs vidare till politiker och tjänstemän på kommun- och kommundelsnivå. På så sätt kan kvalitetsredovisningarna ge underlag för såväl politikernas som personalens och elevernas
diskussioner och samtal om utbildningens förutsättningar, verksamhetsprocesser
och resultat. Redovisningarna kan då också ge en bild av varför inte målen för
utbildningen uppnåtts och vilka tankar och idéer som finns för att utveckla verksamheten mot de uppställda målen.41
Processen i systematisk kvalitetsutveckling är cyklisk. Den rymmer faserna:
Var är vi? Vart ska vi? Hur gör vi? och Hur blev det? Den sista fasen ”Hur blev
det?” kan i vissa avseenden beskrivas som ett nytt ”Var är vi?”. På så sätt löper
processen vidare. Allt utvecklingsarbete måste börja med en granskning och
kartläggning av nuläget. Vad är det som fungerar bra och vad behöver utvecklas
för att kunna införlivas och bli en naturlig del i de nya vardagsrutinerna? Erfarenheterna visar att det svåraste momentet ute i det kommunala arbetet är analysen och värderingen av de nådda resultaten.
Myndigheten för skolutveckling har olika publikationer, verktyg, information som kan vara till hjälp i arbetet med att utveckla kvaliteten i en verksam-

41  Myndigheten för skolutveckling (2003). Att granska och förbättra kvalitet. (ss 12, 15)
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het. Verktygen för kvalitetsarbetet finns samlade på myndighetens hemsida:
http://www.skolutveckling.se/innehall/kvalitetsarbete_ledning/kvalitetsarbete/
kvalitetsarbete_i_praktiken/. Resurserna är sorterade enligt den process som ett
kvalitetsutvecklingsarbete följer. Denna process har fyra faser: Var är vi?; Vart ska
vi?; Hur gör vi?; Hur blev det?. Varje fas rymmer i sin tur flera moment. Vid varje
moment finns de resurser som kan vara användbara just där. Olika framgångsfaktorer som är viktiga genom hela processen för ett lyckat utvecklingsarbete
finns identifierade. De finns samlade under rubriken Vägen till framgång.

Figur 4 Kvalitetsutvecklingens faser
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Cirklarna fokus på mål och resultat, delaktighet och inflytande, långsiktighet och
uthållighet är framgångsfaktorer som Myndigheten för skolutveckling har identifierat som väsentliga för allt utvecklingsarbete.
Det gäller att från början vara medveten om vilka mål och resultat man vill
uppnå, fokusera på dem och hålla fast vid dem. Det är väldigt viktigt att man fullföljer inledda utvecklingsarbeten. Men långsiktighet och uthållighet är inte tillräckligt. Man måste redan från början fokusera på mål och resultat och var medveten
om att det tar lång tid. Det betyder inte att ni absolut måste göra som ni hade tänkt
er från första början. Man måste kunna justera sina planer utan att släppa taget.
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Den mittersta cirkeln handlar om delaktighet och inflytande. För att ett utvecklingsarbete ska få fäste i verksamheten visar erfarenheterna att det är av stor vikt,
att alla som är berörda är med gör sin röst hörd redan från början. Man måste
ha en ordentlig diskussion och genomgång av vad det är man vill och så långt
som det är möjligt komma överens. Alla utvärderingar visar att det är något av
det svåraste som finns. Det betyder att det finns all anledning att jobba ännu mer
med det. Man ska jobba mycket med att förbättra och förstärka kvalitén i den
egna processen. Att ständigt förnya och förbättra är ett av de bästa kännetecknen
på ett gott kvalitetsarbete.
Så till den viktiga frågan: Vad kan ni i ert utvecklingsprojekt göra för att eleverna
skall
– känna lust att lära och utforska sig själva och sina möjligheter?
– se framtiden med tillförsikt?
– lämna grundskolan med gott självförtroende?
– hitta sin plats i gymnasieskolan, i samhällslivet och senare i arbetslivet?

Skolans stöd i vägledningsprocessen – exempel
Skolans stöd omfattar skolans alla professionella som med sina respektive kunskaper och erfarenheter bidrar till de olika delarna i elevens vägledningsprocess,
vilka vid olika tider skapar olika behov av stöd. Beroende på var i processen eleven befinner sig kan olika funktioner och aktörer identifieras.42 Här ges några
exempel på vilket skolans stöd i vägledningsprocessen kan vara.
I stödet ligger ett ansvar för att varje elev inhämtar tillräckliga kunskaper och
erfarenheter för att kunna granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor
som rör den egna framtiden, samt få en inblick i närsamhället och dess arbets-,
förenings- och kulturliv. I stödet ingår också att utveckla kontakter med kultur och
arbetsliv, föreningsliv samt andra verksamheter utanför skolan som kan berika en
lärande miljö och bidra till att motverka begränsningar i elevens studieval som
grundar sig på kön, social eller kulturell bakgrund.

42 SOU 2001:45, ss 113–118.
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I utvecklingen av skolans stöd är utgångspunkten att det ska utgöra en integrerad
del i en mängd olika aktiviteter och inlärningssituationer.
Rektorn har ett avgörande ansvar att se till att:
– verksamheten organiseras så att eleverna får vägledning inför
de olika val som skolan erbjuder och inför fortsatt utbildning
– samverkan med skolor och arbetsliv utvecklas så att eleverna får
konkreta erfarenheter av betydelse för deras val av fortsatt utbildning
och yrkesinriktning
– vägledning planeras och utvärderas som en del av skolans verksamhet
och följa upp och utvärdera skolans insatser i förhållande till elevernas
behov och önskemål.
Läraren och grupper av lärare som arbetar tillsammans bidrar med underlag för
varje elevs val av fortsatt utbildning och medverkar till att utveckla kontakter med
mottagande skolor samt med organisationer, företag och andra som kan bidra
till att berika skolans verksamhet och förankra den i det omgivande samhället. I
huvudsak bör lärarna svara för att eleverna ges möjlighet att få kontinuerlig och
återkommande arbetslivsorientering.
I ett väl fungerande stöd ansvarar lärarna för att eleverna får inflytande och ansvar
över sin lärprocess och stimuleras till studiebesök, kontakter med yrkesverksamma
personer samt äldre elever. Skolan skall synliggöra elevernas vunna erfarenheter och
värderingar. Lärarna förser eleverna med nödvändiga verktyg och ökar därmed förutsättningarna för den enskilde eleven att göra självständiga och ansvarsfulla val.
Mentorn har en särskilt viktig funktion inom skolans stöd i elevernas vägledningsprocess, från att vara samtalspartner vid planering av studier till att utgöra
stöd när problem uppstår. Val och framtidstankar måste utgöra en naturlig del i
utvecklingsplanen liksom i de återkommande utvecklingssamtalen. Samtalen kan
förberedas genom att eleverna skriftligt meddelar hur de ser på sin studiesituation, vad de gör på sin fritid, hur de trivs i skolan och vad de har för mål med
sina studier. På uppmaning av olika lärare i arbetslaget tar mentorn upp någon
speciell fråga med eleven och i stödet ligger att mentorn försöker få eleven att se
sin egen situation i ett kognitivt perspektiv.

92

Inom elevhälsan finns skolsköterska, skolläkare och kurator. Alla kan bidra med
viktig information men också i samtal stödja eleven i de mer personliga integritetsskyddade delarna av vägledningsprocessen.
Studie- och yrkesvägledarens uppgifter inom ramen för skolans stöd är att vägleda eleverna inför den fortsatta utbildningen och yrkesinriktningen samt vara
till stöd för den övriga personalens stödjande insatser. Lärare kan till exempel
erbjudas handledning av professionella studie- och yrkesvägledare.

Vägledningsprocessen
Vägledningsprocessen utgår från individens behov av stöd för att kunna granska olika valmöjligheter och ta ställning i frågor som rör den egna framtiden.
Behoven varierar över tid och i olika delar av utbildningssystemet. För att kunna
synliggöra denna process – vägledningsprocessen – är det viktigt att inte bara aktö
rerna definieras utan även processens innehåll.

Individens utveckling
För att kunna göra väl underbyggda studie- och yrkesval behöver eleven
under sin tid i grundskolan:
• Formulera och iscensätta idéer och drömmar
• Omsätta kunskaper i praktiken/handling
• Lägga grunden för ett livslångt lärande
• Söka och sortera information
• Kommunicera, strukturera, planera
• Valkompetens, lära sig att välja, konsekvenser av olika valalternativ
• Omvärldskunskap, globalt-lokalt
• Ta ansvar för egna beslut
• Fundera över livsstil och levnadsbana
• Erfarenheter från arbetsliv och samhällsliv
• Förbereda sig för vuxenlivet
Utveckla:
• Synen på jämställdhet
• Ett aktivt medborgarskap
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• Initiativkraft, drivkraft, kreativitet
• Självkännedom och egenansvar
• Företagsamhet/entreprenörskap

Innehållet i skolans vägledningsstöd
Följande verktyg stödjer elevens skolanknutna vägledningsprocess:
• Individuell utvecklingsplan, IUP
• Utvecklingssamtal
• Mentorsamtal
• Loggbok
• Meritportfölj som en del av elevens portfölj
• Coaching
• Guidning, rådgivning
• Livsstils- och vägvalsundervisning
• Vägledning genom samtal enskilt och i grupp
• Studiebesök
• Undervisningsbaserad vägledning
• Vägledningsbaserad undervisning
• Prao

Skolans stödjande aktörer
Följande professioner ingår i skolans stöd:
• Rektor och biträdande rektor
• Studie- och yrkesvägledare
• Mentorer och klasslärare
• Ämneslärare
• Elevhälsan/kurator, skolsköterska och skolläkare
• Bibliotekarie
• Fritidspedagog, elevassistent

Skolans organisation för vägledningsstöd
Skolan har organiserat sin verksamhet för att tillgodose
elevens behov av stöd på följande sätt:
• Lokalt formulerade mål
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•
•
•
•
•
•

Verksamhetsplan/skolplan
Utvärdering av verksamheten
Arbetslagens medverkan
Samverkan skola – arbetsliv/samhällsliv
För verksamheten särskilt utbildad vägledare
Vägledaren som stöd för övriga aktörer/professioner

FrågA att resonera kring:
Har ni några andra exempel på vilket skolans stöd i
vägledningsprocessen kan vara?
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17. BRUK – Självskattning
av vägledningsprocessen
BRUK i korthet
Medvetenheten om hur det borde vara och hur
det verkligen är leder till utveckling. Det är själva
idén med BRUK. Självskattningsverktyget ger
information om både var man befinner sig och
i vilken riktning man ska gå. Den som granskar och skattar sin egen verksamhet
med hjälp av BRUK blir medveten om kvaliteten i verksamheten. Det leder till att
man blir motiverad och inspirerad att förbättra verksamhetens kvalitet.
För att göra en bedömning av verksamhetens kvalitet måste man bestämma
sig för vad man ska utvärdera. Myndigheten för skolutveckling har utvecklat indikatorer som belyser vägledningsprocessen i grundskolan. BRUK utgår från de
nationella styrdokumenten, och varje skola väljer själva vilka indikatorer de vill
arbeta med.
Avsikten med BRUK är att erbjuda ett verktyg som är lätt att komma igång
med och som kan användas på olika sätt, t.ex. för självvärdering i arbetslaget.
BRUK är exempel på ett sätt att arbeta och de som vill använda andra bedömningsverktyg kan göra det. Det väsentliga är att man går systematiskt tillväga när
man ska bedöma i vilken mån verksamheten lever upp till de nationella målen.
Det är viktigt att den kartläggning man gör leder till åtgärder – att man gör något
som ökar måluppfyllelsen i enlighet med läroplanens krav.

Viktigt att veta om verktyget BRUK:
–
–
–
–
–
–
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Det utgår från de nationella styrdokumenten
Det för inte in några nya mål
Det rangordnar inte målen
Det är inget rankingsystem
Det är ett hjälpmedel för självskattning lokalt inom skolan
Det kan fungera som hjälpmedel i arbetet med kvalitetsredovisningar

Bruk med exempel från grundskolan
Huvudområde: Pedagogisk verksamhet
Delområden:
Vägledningsprocessen
Indikatorer:	1  Studie- och yrkesvägledning
		
2 Kontakt skola arbetsliv/samhällsliv
		
3 Entreprenörskap
		
4 Utvecklingssamtal
		
5 Individuella utvecklingsplaner
		
6 Kontakt med gymnasieskolan
		
7 Studie- och yrkesorientering i undervisningen

Självskattning
BRUK Vägledningsprocess Grundskola består av sju indikatorblanketter (sid. 98).
På blankettens första sida tar man ställning till påståenden om den egna verksamheten.
Gör en skattning av i vilken mån er verksamhet stämmer överens med de kriterier som belyser indikatorn. Använd skalan A-F vid skattning av varje kriterium:
A Kriteriet kännetecknar inte alls skolan
B Diskussioner om hur kriteriet ska uppnås har inletts
C Personal har enats om hur kriteriet ska uppnås
D Arbetet har påbörjats och vissa kännetecken finns
E Skolan kännetecknas till stor del av kriteriet
F Detta kriterium kännetecknar skolan

Analys
Efter att indikatorns olika kriterier skattats kan man i tre steg diskutera och analysera sina resultat och fundera över vad man ska göra för att förbättra kvaliteten
i sin verksamhet (sid. 105).
Steg 1  Diskussion
Steg 2 Nulägesbedömning
Steg 3 Hur går vi vidare?
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GRUNDSKOLAN				
1. Studie- och yrkesvägledning

Vägledningsprocess

Indikatorn beskriver att eleverna ges tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att kunna granska
olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden.
Kriterier att skatta:

Vår skattning

A
1) Vi har tydliga mål för skolans studie- och yrkesvägledning.
2) Vi har tydliga planer för hur vi ska uppnå målen med skolans studie- och yrkesvägledning
3) V
 ar och en vet sitt ansvar i arbetet med att uppnå målen med skolans
studie- och yrkesvägledning.
4) V
 i ger alla elever tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att kunna granska
valmöjligheter och frågor som rör framtiden.
5) Studie- och yrkesvägledningen utgår från varje enskild elevs behov.
6) Vi är opartiska i fråga om information om utbildningar och utbildingsanordnare.
7) V
 i bidrar till att motverka begränsningar i elevens studie- och yrkesval
som grundar sig på kön eller social och kulturell bakgrund.
8) Skolans studie- och yrkesvägledare har adekvat utbildning och kompetens.
9) Skolans studie- och yrkesvägledare deltar aktivt i verksamhetens planering av utbild
ningsinsatser och bidrar därmed med sina kunskaper och erfarenheter från elevsamtal.
10) Studie- och yrkesvägledaren är till stöd för den övriga personalens
studie- och yrkesorienterande insatser.
11) Skolans studie- och yrkesvägledning har betydelse för elevernas val.
12) Skolans studie- och yrkesvägledning utvärderas regelbundet.

På vår skola/i vårt arbetslag anser vi att även följande kriterier bör ingå i skattningen av indikatorn:
13)
14)
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GRUNDSKOLAN				
2. Kontakt skola arbetsliv/samhällsliv

Vägledningsprocess

Indikatorn beskriver hur samverkan med arbetsliv och närliggande samhälle utvecklas så att eleverna
får konkreta erfarenheter av betydelse för deras val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning.
Kriterier att skatta:

Vår skattning

A

B

C

D

E

F

1) Skolan har väl utvecklade kontakter med företag och arbetsliv.
2) Skolan har väl utvecklade kontakter med närsamhället.
3) Vi främjar tidigt elevens beredskap inför yrkeslivet.
4) V
 i anordnar återkommande studiebesök för eleverna på olika arbetsplatser
som ett medvetet och planerat inslag i undervisningen.
5) Våra elever får god kännedom om arbetslivets villkor.
6) Våra elever får under utbildningstiden god kännedom om
näringsliv och branschorganisationer.
7) Våra elever får under utbildningstiden god kännedom om arbetsmarknadens parter.
8) V
 i använder olika metoder för elevens kontakter med arbetslivet,
t.ex. aktiverande projekt, fadderföretag eller partnerskap med företag.
9) I nformationen och kontakterna med arbetslivet ger kunskaper och erfarenheter
som har betydelse som underlag för elevens val av yrke och fortsatt utbildning.
10) Skolans information och kontakter med arbetsliv och samhällsliv
har betydelse för elevens val.
11) Elevernas praktiska arbetslivsorientering och arbetsplatsbesök följs upp
och bearbetas i undervisningen.

På vår skola/i vårt arbetslag anser vi att även följande kriterier bör ingå i skattningen av indikatorn:
12)
13)
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GRUNDSKOLAN				
3. Entreprenörskap*

Vägledningsprocess

*Med entreprenörskap menas här att pedagogiskt stödja och stimulera eleven att utveckla sina
kreativa och sociala förmågor, att ta egna initiativ och utveckla problemlösning.

Indikatorn beskriver hur lärandet stärker elevers självkännedom, initiativförmåga och handlingskraft
så att de står väl rustade för framtidens studie- och arbetsliv.
Kriterier att skatta:

Vår skattning

A
1) Vi har definierat hur vi ska arbeta med och utveckla entreprenörskap.
2) Vi har modeller och verktyg för arbetet med entreprenörskap.
3) Skolans personal är engagerad och delaktig i ett lärande inriktat mot entreprenörskap.
4) Utvecklandet av entreprenörskap är en naturlig del i verksamheten.
5) Skolan förmedlar vikten av att vara handlingskraftig till eleverna.
6) Vi uppmuntrar eleverna att ta egna initiativ.
7) Vi ger eleverna förutsättningar att utveckla sin kreativitet.
8) Vi ger eleverna förutsättningar att arbeta självständigt och lösa problem.
9) Skolan anordnar utbildningsdagar om entreprenörskap som sker
i samverkan med lokalt näringsliv och föreningsliv.
10) I ämnesövergripande temaarbeten är entreprenörskap ett viktigt tema.

På vår skola/i vårt arbetslag anser vi att även följande kriterier bör ingå i skattningen av indikatorn:
11)
12)
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4. Utvecklingssamtal

Vägledningsprocess

Indikatorn beskriver hur utvecklingssamtalet bidrar till att skapa en positiv utveckling
för eleverna såväl kunskapsmässigt som socialt.
Kriterier att skatta:

Vår skattning

A

B

C

D

E

F

1) Utvecklingssamtalet tar sin utgångspunkt dels i en allsidig bedömning av elevens sociala
och kunskapsmässiga utveckling, dels i elevens framtagna individuella utvecklingsplan.
2) Lärarna har försäkrat sig om att elev och föräldrar har tagit del av
och förstått målen i läroplan, kursplan samt mål och syfte med IUP.
3) F öräldrar och elev får i förväg ta del av den skriftliga dokumentation
som förts om elevens arbetsinsatser och kunskapsutveckling
i förhållande till målen i läroplan, kursplan och IUP.
4) Utvecklingssamtalet handlar om elevens framsteg och behov av utveckling.
5) I utvecklingssamtalet formuleras mål för eleven inför nästa utvecklingssamtal
och individuella utvecklingsplan.
6) Vårt synsätt i utvecklingssamtalet är att lyfta elevens styrkor och möjligheter.
7) Vi i personalen undviker subjektiva etiketter på elevens personliga egenskaper.
8) Målet är ett utvecklingssamtal mellan tre jämbördiga parter där alla deltar i samtalet.
9) Läraren, föräldrar och eleven förstår och bekräftar sitt gemensamma
utvecklingsansvar för att eleven ska nå målen.
10) Eventuella åtgärdsprogram utarbetas i samråd med föräldrarna.
11) Ansvaret för att utarbeta åtgärdsprogram ligger på skolan.
12) Frågor kring elevens vägledningsprocess är centrala i utvecklingssamtalet.
13) F rågor om elevens tankar och drömmar om framtiden
efter grundskolan tas upp i utvecklingssamtalet.
14) Utvecklingssamtalet ökar elevens självkännedom inför
det kommande studie- och yrkesvalet.

På vår skola/i vårt arbetslag anser vi att även följande kriterier bör ingå i skattningen av indikatorn:
15)
16)
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5. Individuell utvecklingsplan (IUP)

Vägledningsprocess

Indikatorn beskriver hur skolan arbetar med individuella utvecklingsplaner.
Kriterier att skatta:

Vår skattning

A
1) Alla elever på skolan har en individuell utvecklingsplan (IUP).
2) Vi har strukturer och former för arbetet med de individuella utvecklingsplanerna.
3) De individuella utvecklingsplanerna är ett aktivt verktyg i elevernas lärandeprocess.
4) Lärarna ser till att IUP tas fram i samverkan med elev och vårdnadshavare.
5) IUP ger förutsättningar för kontinuitet i elevens lärande.
6) IUP utgår från elevens förmågor, intressen och starka sidor.
7) IUP innehåller både kortsiktiga och långsiktiga mål.
8) I UP grundar sig på uppföljning och utvärdering av elevens kunskapsmässiga
och sociala utveckling i relation till läroplanens och kursplanernas mål.
9) De individuella utvecklingsplanerna upprättas i anslutning till utvecklingssamtalet.
10) De individuella utvecklingsplanerna följs upp och utvärderas
i samband med utvecklingssamtalet.
11) Frågor kring elevens tankar om sitt framtida studie- och yrkesliv tas upp i IUP.
12) Frågor kring elevens vägledningsprocess finns med i IUP.

På vår skola/i vårt arbetslag anser vi att även följande kriterier bör ingå i skattningen av indikatorn:
13)
14)
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6. Kontakt med gymnasieskolan

Vägledningsprocess

Indikatorn beskriver grundskolans samarbete med gymnasieskolan.
Kriterier att skatta:

Vår skattning

A

B

C

D

E

F

1) Vi har en tydlig struktur för kunskaps- och erfarenhetsutbyte med gymnasieskolan.
2) V
 år skolas och gymnasieskolans studie- och yrkesvägledare och lärare
har återkommande och planerade möten.
3) I samarbetet med gymnasieskolan uppmärksammar vi särskilt
elever i behov av särskilt stöd.
4) Åtgärder planeras i samverkan för att underlätta dessa elevers fortsatta studier.
5) Våra elever får tillräckliga kunskaper om och inblick i de gymnasieskolor de kan söka till.
6) Alla lärare medverkar till att utveckla skolans kontakter med gymnasieskolorna.
7) Lärare i obligatoriska skolan och i gymnasieskolan samverkar kring hur
ett sammanhängande lärande under skoltiden kan utvecklas.
8) Eleverna får studie- och yrkesvägledning inför övergången till gymnasiet.
9) Våra elever känner sig väl förberedda inför övergången till gymnasiet.

På vår skola/i vårt arbetslag anser vi att även följande kriterier bör ingå i skattningen av indikatorn:
10)
11)
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7. Studie- och yrkesorientering i undervisningen

Vägledningsprocess

Indikatorn beskriver hur eleverna ges tillräckliga kunskaper och erfarenheter i undervisningen
för att kunna granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden.
Kriterier att skatta:

Vår skattning

A
1) Alla lärare är införstådda med hur studie- och yrkesorienteringen
kan integreras i deras ämne.
2) Studie- och yrkesorienteringen är integrerad i undervisningen i alla ämnen.
3) I undervisningen tillför vi eleverna ett studie- och yrkesperspektiv i alla ämnen.
4) Skolans studie- och yrkesvägledare är en resurs när undervisningen planeras.
5) Vi avsätter särskild tid i undervisningen för frågor som rör elevens framtid.
6) V
 i bidrar till att motverka begränsningar i elevens studie- och yrkesval
som grundar sig på kön eller social och kulturell bakgrund.
7) Varje elev ser nyttan av varje ämne i relation till sina framtida studie- och yrkesval.

På vår skola/i vårt arbetslag anser vi att även följande kriterier bör ingå i skattningen av indikatorn:
8)
9)
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Analys
Steg 1

Diskussion

För att kunna gå vidare och analysera de värden som skattningen ger
är det bra att först diskutera följande frågor:
• Utifrån vilket underlag har skattningen gjorts?
• Är underlaget tillräckligt eller behöver det kompletteras?

Steg 2 Nulägesbedömning
• Placera in de skattade kriterierna för indikatorn i nedanstående figur.
• Bedöm samtidigt hur viktigt varje enskilt kriterium är
för verksamhetens arbete med indikatorn.

A

B

C

D

E

F

Mycket
viktigt

Mindre
viktigt

• Diskutera, utifrån skattningen av kriterierna, det aktuella läget
för verksamhetens samlade arbete med indikatorn.
• Kan arbetet med indikatorn bedömas hålla god kvalitet?
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Steg 3 Hur går vi vidare?
Använd resultaten från steg 1 och 2. Bestäm vilka åtgärder som ska
satsas på till uppföljningen av arbetet med indikatorn.
I. Vad behöver åtgärdas på en gång?
Vad?

Varför?
Hur?
Vem/vilka gör vad?
När ska det göras?
II. Vad behöver utvecklas?
Vad?

Hur?
Vem/vilka gör vad?
När ska det göras?
III. Vad fungerar bra? Hur ska det säkras?
Vad?

Hur?
Vem/vilka gör vad?
När ska det göras?
IV. Vad kan vänta och varför?
V. När ska vi följa upp och stämma av arbetet?
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Kvaliteten i studie- och yrkesvägledningen måste höjas.
Eleverna i grundskolan måste göra väl underbyggda val till
gymnasieskolan. Utmaningen är ett ökat behov av information
och vägledning på grund av utbildningsväsendets komplexitet,
arbetslivets snabba förändringar, utvecklingen av nya yrken och
internationalisering av arbetslivet.
Detta stödmaterial lyfter fram olika perspektiv på frågan,
om vad som är kvalitet inom studie- och yrkesvägledning.
Omvärldens syn på kvalitet har vi fått belyst genom elva olika
intervjuer med forskare, politiker, kommunföreträdare och andra
nyckelaktörer. Det finns ett reportage om en grundskola, där
lärarna integrerar studie- och yrkesvägledningen i undervisningen,
och hela skolan tar ansvar för elevernas framtidsval.
Syftet med materialet är att det ska utgöra ett stöd i arbetet
med att utveckla kvaliteten i studie- och yrkesvägledning på
kommunal nivå, på verksamhetsnivå och i arbetslaget. Materialet
är avsett för förvaltningschefer, rektorer, utvecklingsledare,
lärare och studie- och yrkesvägledare i grundskolan. Alla de
som har ett gemensamt ansvar att höja kvaliteten i studie- och
yrkesvägledningen för alla elever i grundskolan.

