
Tematisk 
kvalitetsgranskning av 
studie- och 
yrkesvägledning på 
gymnasiala yrkesprogram



En tematisk kvalitetsgranskning 
ska…

… ge underlag för det lokala kvalitetsarbetet och bidra till 
utveckling genom att redovisa det sådant som fungerar väl och 
vad som behöver utvecklas

… bidra till förbättrade resultat och ökad måluppfyllelse

… verka för alla barns och elevers rätt till en god utbildning i en 
trygg miljö



En tematisk kvalitetsgranskning…

…innebär en systematisk undersökning och bedömning av en 
verksamhets kvalitet inom ett avgränsat område.

…utgår från de nationella styrdokumenten. Skolinspektionens 
tidigare erfarenheter inom det aktuella området samt andra 
rapporter och aktuella forskningsresultat ligger till grund för 
granskningen.



Granskning av studie- och yrkesvägledning på 
gymnasiala yrkesprogram 

Syfte

Inriktning



Bakgrund

• Skollag och läroplan

• Allmänna råden, Skolverket

• Skolinspektionens egna erfarenheter

• Andra rapporter

• Forskningsresultat



Problembild

Studie- och yrkesvägledningen har inte fått det breda genomslag 
som det var tänkt.

Genomförs främst av studie- och yrkesvägledare i form av 
individuella vägledningssamtal och informationstillfällen.

Studie- och yrkesvägledning som integreras i undervisningen är 
mer sällan förekommande.

Bristande styrning från huvudman och rektor.

Skolor saknar ofta en medveten strategi kring arbetet med att 
motverka begränsningar i val utifrån föreställningar om kön samt 
social och kulturell bakgrund.



Granskning av studie- och yrkesvägledning på 
gymnasiala yrkesprogram - frågeställningar

Sker studie- och yrkesvägledning integrerat i undervisningen?

Utgår studie- och yrkesvägledningen från elevernas behov?

Ges eleverna allsidiga kunskaper om arbetsmarknaden som 
förmår vidga elevernas perspektiv och motverka 
begränsningar i studie- och yrkesval ?

Tar huvudmannen ansvar för skolenhetens förutsättningar?



Genomförande

Sammantaget omfattar granskningen 28 gymnasieskolor och 
deras huvudmän. Både kommunala och fristående 
gymnasieskolor ingår i granskningen.

Programmen som granskas är:

• Fordons- och transportprogrammet

• Vård- och omsorgsprogrammet

• Handels- och administrationsprogrammet

Besöksperiod: oktober – januari. 



Genomförande, forts

Intervjuer

Dokumentation

Beslut 

Uppföljning

Övergripande rapport



Nuläge

Samtliga verksamhetsbesök är klara

Ungefär hälften av huvudmännen har fått beslut

Den övergripande rapporten beräknas bli publicerad i maj

Webbinarium hålls före sommaren



Några preliminära iakttagelser…



Avslutning

Frågor till oss?

www.skolinspektionen.se


