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Filmtext 1 – VAD
1. Vad är Studie‐ och yrkesvägledning i vid bemärkelse?
Studie‐ och yrkesvägledning är hela skolans ansvar! Här jobbar alla inom skolans olika delar
aktivt för att öka elevernas valkompetens och motivation. Här ska vi också hitta ett naturligt
samarbete mellan skola och omvärld.

2. Vad gäller för att nå just samverkan mellan skola och omvärld?
Om vi delar in det i olika roller i och runt en skola så handlar det för pedagogernas del om
att dra paralleller från dagens undervisning i klassrummet till ett framtidsperspektiv.
För rektorer gäller det att efterfråga hur arbetet sker och hur det följs upp.
För studie‐ och yrkesvägledaren handlar det om att vara delaktig i arbetslagen på skolan,
även i de yngre åldrarna.
För kommunens del gäller det att lyfta frågan på huvudmannanivå genom att den ingår i det
systematiska kvalitetsarbetet och när lokala planer tas fram och efterföljs.

3. Vilka frågor ska personal och elever ställa sig i det här arbetet?
Här ska all personal och alla elever på skolan arbeta med värdegrund och ett inkluderande
förhållningssätt. Det är viktigt för att känna delaktighet och hitta rätt motivation.




Man ska fråga sig själv:
Varför är jag i skolan?
Vart vill jag?

Vad blir mitt nästa steg?

4. Skolverket använder begreppet valkompetens. Vad innebär det?
Vi kan dela in ordet valkompetens i tre huvuddelar:




Självkännedom
Utbildningsvägar
Arbetsliv och arbetsmarknad

Självkännedom är när eleverna – med lärarnas hjälp – blir medvetna om sina förmågor,
egenskaper och drivkrafter.
Utbildningsvägar handlar om information kring studie‐ och yrkesval. Här spelar
vägledningssamtalen en viktig roll – det som studie‐ och yrkesvägledarna behärskar!
Arbetsliv och arbetsmarknad kopplas till undervisningen. Eleverna får en förförståelse kring
utbudet av yrken, variationer mellan och inom branscher och hur olika arbetsplatser kan se
ut. Skolan samverkar med företag!

