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Upplägg

• Utredningens uppdrag,  problembild och förslag

• Den fortsatta processen

• Skolverkets insatser
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Varför ännu en utredning?

• Karriärvägledning.se.nu SOU 2001:45

• Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola SOU 2008: 27

• Välja yrke SOU 2015:97

• En gymnasieutbildning för alla SOU 2016:77

• Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera SOU 2016:94

• Uppdrag Samverkan SOU 2017:19

• Vägledning för framtidens arbetsmarknad SOU 2017:82
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Vad är problemet?

• Stora variationer i kvalitet och engagemang mellan olika 
kommuner och skolor

• Lågt prioriterad fråga med stora svårigheter att få genomslag
• Snävt fokus i vägledningsarbetet
• Bristande huvudmannaansvar
• Bristande samverkan
• Otydlig reglering
• Stor brist på  utbildade studie- och yrkesvägledare 



Utredningen om en utvecklad studie- och yrkesvägledning

Vad blir konsekvenserna?

• Liten beredskap hos individer inför förändringar som kräver nya val
• Ovidkommande faktorer som t.ex. kön och social  bakgrund                         

begränsar individers val
• Avhopp och felval med individuella och samhälleliga konsekvenser
• Brister i samhällets kompetensförsörjning



4000 rektorer
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• Regleringen av studie- och yrkesvägledningen ger inte 
en tydlig vägledning för huvudmän och rektorer

• Ökade behov bland eleverna medför ökade krav på 
studie- och yrkesvägledning

• Yngre elever drabbas av liten tillgång till vägledning
• Nyanlända elever är ofta i stort behov av studie- och 

yrkesvägledning
• Tillgången – viktig både i en vida och snäva 

vägledningen
• Systematisk styrning förbättrar förutsättningarna för 

arbetet med studie- och yrkesvägledning
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Effekt: Insikter, 
kunskaper…
Insats: Kurs

Effekt: Prioriterat mål, 
HP, integrerad…
Insats: Organisera 
och ge mandat

Effekt: förebygga 
studieavbrott, 
dimension gy…
Insats: Stöd och 
förutsättningar

Effekt: Dialog om 
arbetslivets behov…
Insats: Kontakter, 
organisation, stöd

Effekt: System, info, 
samverkan…
Insats: Skolverket
stöd, kunskap



Utredningen om en utvecklad studie- och yrkesvägledning

Utredningens uppdrag dir. 2017:116
Undervisningen:

• Ska arbetslivskunskap bli ett eget 
ämne eller ingå i befintligt ämne?

• Om eget ämne – vem ska 
undervisa, i vilken omfattning och 
var ska tiden tas ifrån?

• Hur bredda och förtydliga 
uppdraget för vägledarna?

• Hur ska ansvarsfördelning och 
samverkan mellan lärare och 
vägledare se ut? 

• Elevers rätt till vägledning –
miniminivå?

Organisationen:

• Hur kan skolhuvudmannens/kommunens 
ansvar för vägledningsfrågor förtydligas och 
skärpas?

• Vad bör ligga under rektor och vad skulle 
med fördel kunna ligga på central 
kommunal nivå?

• Hur säkerställa och samordna samverkan 
med AF, lokalt näringsliv m.m?

• Hur kan vägledares behov av stöd och 
utveckling tillgodoses?

• Vad i övrigt krävs för att göra 
vägledningsyrket attraktivt i en skolkontext?

Utbildningen:

• Hur tillgodose behovet av  
behöriga vägledare?

• Vilka andra yrkeskategorier 
skulle kunna erbjudas en 
snabbutbildning om en 
sådan föreslås?

Övrigt att beakta:

• nyanländas behov
• digitala vägledningsverktyg
• benämning                                     

Hur bryta traditionella valmönster och förebygga 
socioekonomiska begränsningar för valmöjligheterna?
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Utredningens förslag

Förtydligande av 
vad vägledning är: 

individuell och 
generell
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Karriärvägledning

Individuell karriärvägledning
• vägledningssamtal

Generell karriärvägledning
• Framtidsval
• undervisning i olika ämnen
• studiebesök
• prao och apl

Ge eleverna kunskaper om utbildningsvägar, 
arbetsmarknad och arbetsliv.

Utveckla den kompetens som behövs för att 
på ett strukturerat sätt samla, analysera och 

sätta samman utbildnings- och 
yrkesinformation i relation till egna intressen, 

förmågor och drivkrafter.
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Utredningens förslag

Förtydligande av 
vad vägledning är: 

individuell och 
generell

Förtydligande av 
elevers tillgång till 

individuell 
vägledning
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Tillgång till individuell vägledning
Nuvarande  skrivning i SL Föreslagen skrivning i SL

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. 

Elever i alla skolformer utom förskolan och 
förskoleklassen ska ha tillgång till karriärväg-
ledning, såväl individuell som generell, så att 
deras behov inför val av framtida utbildnings-
och yrkesverksamhet kan tillgodoses. 
Omfattningen av den individuella 
karriärvägledningen ska anpassas efter 
elevens behov och förutsättningar.
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Utredningens förslag

Förtydligande av 
vad vägledning är: 

individuell och 
generell

Förtydligande av 
elevers tillgång till 

individuell 
vägledning

Skärpning av kraven 
på att erbjuda 

individuell 
vägledning vid vissa 

tillfällen
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Individuell vägledning vid vissa tillfällen
• För alla elever inför val till gymnasieskolan

• För nyanlända elever inför upprättande av individuella 
studieplanen

• För överåriga elever på språkintroduktion

• För alla elever som riskerar att inte fullfölja sin 
gymnasieutbildning
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Utredningens förslag

Förtydligande av 
vad vägledning är: 

individuell och 
generell

Förtydligande av 
elevers tillgång till 

individuell 
vägledning

Skärpning av kraven 
på att erbjuda 

individuell 
vägledning vid vissa 

tillfällen

Ett nytt obligatoriska 
inslag benämnt 

Framtidsval
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Förstärkt arbetslivskunskap

Utredningens överväganden

• Eget ämne – Nej, för komplext och tidskrävande

• Som en del i befintligt ämne – Nej, för stor stoffträngsel

• Insprängt i olika ämnen – Ja, men det räcker inte
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Framtidsval
• En del av utbildningen
• Obligatoriskt inslag
• Garanterad tid 80 h i åk 7-9
• Tid tas från Elevens val
• Innehåll:

– Val och framtidsplanering
– Arbetsliv och samhälle
– Utbildningsvägar och yrken

• Genomförs av vägledare
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Framtidsval– vad ska det innehålla?
Val och framtidsplanering
• Karriärkompetens – Egenskaper, styrkor, utmaningar, drömmar, 

intressen
• Motivation – Vad motiverar, koppling mellan skolämnen och arbetsliv
• Studieteknik – Vilka sätt finns det att lära sig på
• Samband mellan arbetslivets krav och förutsättningar
Arbetsliv och samhälle
• Villkor för arbetsmarknadens utformning
• Arbetsmarknadens parter
• Arbetsmiljölagstiftning och arbetsrätt
• Hur går det till på en arbetsplats?
• Hur söker man arbete?
• Entreprenörskap och företagande
Utbildningsvägar och yrken
• Info om olika utbildningsvägar och former av utbildningar
• Yrken på en framtida arbetsmarknad
• Prognoser samt tillgång och efterfrågan 
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Framtidsval 80 h/v 
åk 7-9
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Förtydligande av vägledarens roll och ansvar
• Individuell vägledning och framtidsval ska utföras av en 

vägledare. 

• För att få anställas utan tidsbegränsning som vägledare ska den 
sökande ha utbildning avsedd för sådan verksamhet.

• Den som inte uppfyller dessa krav ska även fortsättningsvis få 
anställas som karriärvägledare för högst ett år i sänder. 
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Utökade möjligheter 
att utbilda sig till 

vägledare
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Tydligare, styrning, ledning och samordning
Huvudmannens plan för karriärvägledning ska innehålla hur 
karriärvägledningen ska: 
• organiseras
• tilldelas resurser
• samordnas 
• utformas så att samverkan med externa aktörer kan komma till 

stånd
• utformas så att den motverkar ovidkommande begränsningar
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• Se över kursplanerna i berörda skolformer och föreslå hur den generella   
karriärvägledningen kan utvecklas och stärkas

• Se över och föreslå hur den generella karriärvägledningen kan utvecklas 
och stärkas i de inledande kurserna i ämnesplanen för samhällskunskap i 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan  

• Ta fram det närmare innehållet i framtidsval 
• Ta fram kompetensutvecklingsinsatser för verksamma karriärvägledare, i 

syfte att stärka karriärvägledares kompetens att genomföra framtidsval
• Vidareutveckla informationsmaterial anpassat för nyanlända
• Tillsammans med SPSM stödja huvudmännen i hur karriärvägledning i 

grundsärskolan, gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna kan 
utvecklas..  

Uppdrag till Skolverket…
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Vad tycker remissinstanserna?

• Samsyn kring problemformuleringen
• Delade meningar kring ändrad terminologi
• Många kommuner positiva
• Besvikelse från fackliga organisationer som ville se krav på examen och 

legitimation
• Elevorganisationerna positiva
• För stora ändringar som är orealistiska att förverkliga
• För små ändringar som inte kommer att ge tillräckligt avtryck
• För stora ekonomiska konsekvenser
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Ur budgetpropositionen för 2020

Regeringen föreslår att 10 miljoner om året i tre år avsätts för att se 
över och utveckla befintliga digitala verktyg för studie- och 
yrkesvägledning.  

Budgetpropositionen för 2020 Prop. 2019/20:1



Betänkande SOU

Betänkande SOU

Remissomgång

Sammanställning och 
bearbetning

Lagrådsremiss

Proposition

Riksdagsbeslut

GenomförandeUtredningens förslag



Skolverkets Insatser
Studie –och yrkesvägledning
• Utbildningspaketet skola-arbetsliv
• Uppdragsutbildningar
• Stödmaterial
• PRAO
• SYV-spindeln
• Utvecklingsarbete
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Alla vinner på väl underbyggda val
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Valkompetens
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Arbete med studie- och yrkesvägledning
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Exempel på allmänt råd
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• Processutbildning 
för lärare, studie-
och yrkesvägledare 
och skolledare

• Arbeta i team med 
att utveckla 
organisationen och 
kvaliteten i studie-
och 
yrkesvägledande 
aktiviteter

• Systematik och 
kreativitet
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Framgångsfaktorer

Samverkan mellan 
pedagog och 

vägledare
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Motivation





www.skolverket.se/skolutveckling/
studie-och-yrkesvägledning/

stöd-i-arbetet
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Kunskapsöversikt
Forskning för skolan
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Aktuellt….
• Utredningen om elevers m möjligheter att nå kunskapskraven (U 2017:07)
• Utredningen om planering och dimensionering av komvux och 

gymnasieskola (2018:01)
• Förslag på ändring av läroplanen för gymnasiesärskolan
• Prao
• Etablering för elever med funktionsnedsättning
• I mötet mellan gymnasiesärskola och gymnasieskola
• Nya nyanser av UVAS
• Skolverket har ett bokbord



Sida 44

Tack! för uppmärksamheten!

mikaela.zelmerloow@skolverket.se


