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Studie och yrkesvägledning och skolans systematiska kvalitetsarbete 
 
Studie- och yrkesvägledningen bör ingå i skolans systematiska kvalitetsarbete. Rektor och 
huvudmannen har ett ansvar för att det finns system och rutiner för planering, uppföljning 
och utvärdering av målen för studie- och yrkesvägledningen. Här ser du hur andra arbetar 
med att utveckla studie- och yrkesvägledningen på lokal eller kommunal nivå. Vi vill gärna 
rekommendera BRUK (Skolverket 2014) som ett stöd i det systematiska kvalitetsarbetet. 
 

Skollagen 

Elever i alla skolformer utom förskolan och förskoleklassen ska ha tillgång till personal 
med sådan kompetens att deras behov av vägledning inför val av framtida utbildnings- och 
yrkesverksamhet kan tillgodoses. Även den som avser att påbörja en utbildning ska ha 
tillgång till vägledning. (Skollagen 2 kap 29 §) 

Huvudmannen ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i 
denna lag, föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och de bestämmelser för 
utbildningen som kan finnas i andra författningar. (Skollagen 2 kap 8 §) 

Rektorn och förskolechefen beslutar om sin enhets inre organisation och fattar i övrigt de 
beslut och har det ansvar som framgår av särskilda föreskrifter i denna lag eller andra 
författningar. (Skollagen 2 kap 10 §) 

Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt 
planera, följa upp och utveckla utbildningen. (Skollagen 4 kap 3 §) 

Sådan planering, uppföljning och utveckling av utbildningen som anges i 3 § ska 
genomföras även på förskole- och skolenhetsnivå. (Skollagen 4 kap 4 §) 

Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under medverkan av lärare, förskollärare, 
övrig personal och elever. Barn i förskolan, deras vårdnadshavare och elevernas 
vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet. (Skollagen 4 kap 4 §) 

Rektorn och förskolechefen ansvarar för att kvalitetsarbete vid enheten genomförs enligt 
första och andra styckena. (Skollagen 4 kap 4 §) 

Lgr 11 

Som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i skolan har rektorn det 
övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas mot de nationella målen. 
Rektorn ansvarar för att skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande till de 
nationella målen och kunskapskraven. Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har, 
inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att formerna för samarbete mellan skolan och 
hemmen utvecklas och att föräldrarna får information om skolans mål och sätt att arbeta och 
om olika valalternativ; att personalen får den kompetensutveckling som krävs för att 
de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter; att skolpersonalen får kännedom om de 
internationella överenskommelser som Sverige har förbundit sig att beakta i utbildningen. 
(Lgr 11 2 kap 8 §) 
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Lgrsär 11 

Den studie- och yrkesorienterande verksamheten organiseras så att eleverna får vägledning 
inför de olika val som skolan erbjuder och inför fortsatt utbildning. (Lgrsär 11 2 kap 8 §) 

Gy 11 

Enligt skollagen ska det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ledas och samordnas av en 
rektor. Rektorn ansvarar för att planera, följa upp, utvärdera och utveckla utbildningen i 
förhållande till de nationella målen. Som pedagogisk ledare för skolan och som chef 
för lärarna och övrig personal i skolan har rektorn ansvar för skolansresultat och har, inom 
givna ramar, ett särskilt ansvar för att 

• undervisningen, elevhälsan och studie- och yrkesvägledningen utformas så att elever som 
behöver särskilt stöd eller andra stödåtgärder får detta, 

• eleverna får information inför undervisningen, elevhälsan och studie- och 
yrkesvägledningen utformas så att elever som behöver särskilt stöd eller andra stödåtgärder 

får detta, 

• eleverna får information inför utbildningens början, får en väl utformad introduktion i 
utbildningen, i ämnen och kurser samt får stöd att formulera mål för sina studier, 

• skolan i dialog med eleven upprättar en individuell studieplan för varje elev och reviderar 
den vid behov, 

• lärare och annan personal får möjligheter till den kompetensutveckling som krävs för att 
de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter, 

• samverkan mellan lärare i olika kurser kommer till stånd så att eleverna får ett 
sammanhang i sina studier, 

• samverkan med universiteten och högskolorna samt arbetslivet utanför skolan utvecklas så 
att eleverna får en kvalitativt god utbildning samt en förberedelse för yrkesverksamhet och 
fortsatt  utbildning, 

• studie- och yrkesvägledningen organiseras så att eleverna får information om och 
vägledning inför de olika val som skolan erbjuder och inför val av framtida utbildning och 
yrke, 

• stimulera till internationella kontakter, samverkan och utbyten i utbildningen (GY 11 2 
kap 8 §) 

Gysär 13 

Enligt skollagen ska det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ledas och samordnas av en 
rektor. Rektorn ansvarar för att planera, följa upp, utvärdera och utveckla utbildningen i 
förhållande till de nationella målen. Som pedagogisk ledare för skolan och som chef 
för lärarna och övrig personal i skolan har rektorn ansvar för skolans resultat och har, inom 
givna ramar, ett särskilt ansvar för att 
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• undervisningen, elevhälsan och studie- och yrkesvägledningen utformas så att elever som 
behöver särskilt stöd eller andra stödåtgärder får detta, 

• eleverna får information inför utbildningens början, får en väl utformad introduktion i 
utbildningen, i ämnen, kurser och ämnesområden samt får stöd att formulera mål för sina 
studier, 

• skolan i dialog med eleven upprättar en individuell studieplan för varje elev och reviderar 
den vid behov (GYsär 13 kap 2 6 §) 

Lvux 12 

Vägledningsinsatser för elever och presumtiva elever fyller en viktig funktion. Av den 
anledningen ska enligt skollagen elever i vuxenutbildningens skolformer ha tillgång till 
personal med sådan kompetens att deras behov av vägledning kan tillgodoses. (Lvux kap 1) 

Rektorn ansvarar för att lärare, studie- och yrkesvägledare och annan personal får 
möjligheter till den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna 
utföra sina uppgifter. (Lvux 2.4) 

Utdrag ur 2.4 Rektorns ansvar 

Det pedagogiska arbetet ska ledas och samordnas av en rektor. Rektorn ansvarar för att 
planera, följa upp, utvärdera och utveckla utbildningen i förhållande till de nationella målen. 
Som pedagogisk ledare för vuxenutbildning och som chef för lärarna och övrig personal i 
verksamheten har rektorn ansvar för verksamhetens resultat och har, inom givna ramar, ett 
särskilt ansvar för att 

• lärarna anpassar undervisningens upplägg, innehåll och arbetsformer efter elevernas 
skiftande behov och förutsättningar, 

• verksamhetens arbetsformer utvecklas så att ett aktivt elevinflytande gynnas, 

• utbildningen utformas så att elever som är i behov av stöd får det, 

• eleverna får information inför utbildningens början, en väl utformad introduktion i 
utbildningen samt stöd när det gäller att formulera mål för sina studier, 

• verksamhetens personal i samverkan med eleven upprättar en individuell studieplan för 
eleven och reviderar den vid behov, 

• lärare, studie- och yrkesvägledare och annan personal får möjligheter till den 
kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter, 

• samverkan mellan lärare i olika kurser kommer till stånd  så att eleverna får ett 
sammanhang i sina studier, 

• samverkan med universiteten och högskolorna och arbetslivet utvecklas så att eleverna får 
en kvalitativt god utbildning samt en förberedelse för yrkesverksamhet och vidare 
utbildning, 
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• studie- och yrkesvägledningen organiseras så att eleverna får information om och 
vägledning inför de olika val som vuxenutbildningen erbjuder samt inför val av framtida 
utbildning och yrke,  

• stimulera till internationella kontakter, samverkan och utbyten i utbildningen, 

• arbete med ett kunskapsområde som omfattar flera ämnen bedrivs så att eleven får en 
helhetsbild av området. (Lvux 2 kap 4 §) 

 


