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Planen för studie- och yrkesvägledning 2019/2020 omfattar all utbildning från förskole-
klass till grundskolans åk 9. 

Syftet är att tillgodose elevens rätt till studie- och yrkesvägledning i både vid och snäv 
bemärkelse. Målsättningen är att ge eleverna god självkännedom, medvetenhet samt en 
utvecklad valkompetens inför framtida studie- och yrkesval. 

Planen ska utgöra en grund för skolenheternas årliga aktivitetsplan för 
studie- och yrkesvägledning.

Syfte och mål

Styrdokument och riktlinjer

Uppföljning och utvärdering

Uppföljning och utvärdering sker på enhetsnivå som en del i det systematiska  
kvalitetsarbetet.

Skollagen 2010:800
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 Reviderad 2018 (Lgr 11)

Skolverkets Allmänna råd med kommentarer Arbete med studie- och yrkesvägledning



Studie- och yrkesvägledning består av två delar; studie- och yrkesvägledning i vid bemär-
kelse och snäv bemärkelse. 

Studie- och yrkesvägledning 
är hela skolans ansvar

omfattar all den verksamhet som bidrar 
till att ge elever kunskaper och färdighe-
ter som underlag för att fatta beslut om 
framtida studie- och yrkesval. Det inne-
bär att studie- och yrkesvägledningen är 
hela skolans ansvar och ska vara en natur-
lig del i undervisningen. 

Det handlar om skolämnets koppling 
till arbetslivet, normkritisk perspektiv-
vidgning, valkompetens samt belysa 
arbetsmarknad, arbetsliv, utbildningar 
och yrken.

är den personliga vägledningen som studie- 
och yrkesvägledaren ger i form av vägled-
ningssamtal individuellt och i grupp. 

Här ges den enskilde eleven möjlighet att
reflektera över sig själv i relation till olika 
framtidsvägar. Studie- och yrkesvägled-
ningen ska utgå från elevens behov och 
förutsättningar samt kunna anpassas för att 
på bästa sätt stödja eleven att gå vidare i sin 
valprocess och att genomföra sina beslut.

SYV i vid bemärkelse: SYV i snäv bemärkelse:

Undervisning, vägledning och information

Skolans studie- och yrkesvägledning ska genom undervisning, vägledningssamtal
och informationsinsatser tillgodose elevernas behov av vägledning. 

Styrdokument och riktlinjer

Bild: Skolverket



Årskurs

Åk 1 Vad gör en studie- och yrkesvägledare? 
Första yrket!

Studie-och yrkesvägledning,  
nu och då!

Information/undervisning till elev Information till vårdnadshavare

Åk 4

Åk 5

Åk 6

Åk 7

Åk 8 

Åk 9

Träffa en studie- och yrkesvägledare! Vem 
är jag och vad vill jag syssla med i framti-
den? Studieteknik?

Språkvalsinformation och dess betydelse 
för vidare studie- och yrkesval.

Högstadiet, fokus framtid!

- Valkompetens.
- Självkännedom.

- Ämnets koppling till arbetslivet.  
- Vidgat perspektiv.

Ditt gymnasieval
- Vägledningssamtal. 
- Studiebesök. 
- Undervisning/information.

Informationsträff gällande första betygets 
betydelse för vidare studier. Studieteknik, 
varför då?

Språkvalsinformation och dess betydelse 
för vidare studie- och yrkesval.

Högstadiet, fokus framtid!

Valkompetens, elevens val,  
spetsa din utbildning!

Skolan kopplat till arbetsmarknaden.

Val och vägledning inför framtida 
studie- och yrkesval.

Aktivitetsplan åk 1-9

•  informationsmöten med vårdnadshavare, enskilt eller i grupp.
•  information/undervisning gällande studie- och yrkesvägledning.
•  vägledningssamtal.
•  ärenden gällande nyanlända elevers framtida studie- och yrkesval.
•  bidra med underlag när rektor överväger beslut om ett åtgärdsprogram med anpassad 
studiegång.
•  säkerställande och vidareutveckling av syv i vid bemärkelse.
•  studie- och yrkesorienterande insatser.
•  information till personal gällande svenska skolsystemet och dess förändringar,  
samt information om kommunens gymnasieval/behörighet.

Studie- och yrkesvägledning i snäv bemärkelse

Varje enskild grundskola i Timrå kommun har från och med 2019/2020 tillgång till en 
studie- och yrkesvägledare. Tillgången kan innefatta SYV vid...



Studie- och yrkesvägledning i vid bemärkelse

Alla pedagoger i Timrå kommuns grundskolor har läsåret 
2019/2020 tillgång till den digitala utbildningsportalen  
hejsyv.se, där allt material är kopplat till läroplan och 
allmänna råd om studie- och yrkesvägledning.

Skolan behöver ha en bred repertoar av insatser och aktiviteter för att tillgodose 
elevers olika behov av studie- och yrkesvägledning. 

Skolledning vid varje enskild skola arbetar med syv i vid bemärkelse och ser  
till att verksamheten är framgångsrik. 

Skolledning organiserar samarbetet med SYV för klassrumsbesök,  
informationsträffar eller enskilda ärenden.




