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Upplägg

• Framtidsval SOU 2019:4

• Skolverkets satsningar 2013-2019 – vad tar vi med oss?

• Vad vi gör för att stärka vägledningsfrågorna
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Många rapporter  – tydlig problembild  ..

• Skolverket

• Skolinspektionen

• OECD

• Sveriges kommuner och regioner

• Studier och avhandlingar

Det här fotot av Okänd författare licensieras enligt CC BY-SA

https://www.flickr.com/photos/sushipumpum/45300190
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Utredningen om en utvecklad studie- och yrkesvägledning

Framtidsval
– karriärvägledning för 

individ och samhälle 

SOU 2019:4

Betänkande från 

Utredningen om en utvecklad 

studie- och yrkesvägledning



Utredningen om en utvecklad studie- och yrkesvägledning
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Skolverkets uppdrag att 

stärka studie- och 

yrkesvägledningen

• En strategi

• Våra insatser och erfarenheter

• Framgångsfaktorer och utmaningar 
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2013-2019

Insatser

Utbildningspaketet skola-arbetsliv

Uppdragsutbildningar

Stödmaterial

PRAO

SYV-spindeln

Utvecklingsarbete
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Alla skolformer

Motivation

Normkritik

Språkutveckling
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• Elevernas motivation till lärande ökar

• I undervisningen blir eleverna mera medvetna om 

valalternativ 

• Undervisningen utvecklar elevernas förmåga att 

fatta och genomföra beslut

• Efterfrågar mer diskussion och problematisering av 

normer och strukturer.

Intervjustudie med elever om studie- och 

yrkesvägledning integrerad i undervisningen i 

grundskolan 
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Utmaningar kvarstår

• Bibehålla fungerande rutiner och kontinuitet      

• Struktur 

• Likvärdighet i studie- och yrkesvägledning

• Hela styrkedjan

• Lärare behöver få syn på

• Motverka stereotypa val

• Skolinspektionens rapporter

• Fristående skolor
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Goda erfarenheter

Utveckling sker

Styrning och ledning

Nyanländas lärande

Skolinspektionens rapporter

Huvudmännen tar fram planer

Kunskapsområdet smittar av sig
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Syv-glasögonen
•Varför ?

•Vad ?

•Hur ?
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Lärande exempel & stöd
• Utvecklingsarbete

• Modul i Lärplattformen

• Kunskapsöversikt

• Filmer 

• Kurser

• Databas med exempel

• Stöd nyanlända och vägledning

• Nyhetsbrev

• Webben

• Personal i förskoleklass och fritidshem
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Modulen Studie- och yrkesvägledning i undervisningen
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Kort reflektion

• IVad skulle ni behöva för stöd?

• Inspel när det gäller att arbeta med 
vägledning i undervisningen
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Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
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Systematiskt kvalitetsarbete
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Har avklarat:
v.37 Vad är viktigt inför 
framtiden?
v.38 Vad är självkänsla?
v.39 Vi övar vår självkänsla
v.40 Besök av Trossen
v. 40 Vårt digitala liv ( 
anders Hansen)
v.41 Öva krtitiskt tänkande

Lektionsbank:
Att sätta upp mål
Värderingar
Gymnasiefilm
Yrken och egenskaper
Intervju inför prao
Värderingar flygbiljetten
Träna din hjärna
Min erkonomi
Hisspresentation
Drömmar och framtid

Årskurs 9
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Kunskapsöversikt

• Kunskapsöversikten



Skolverkets nyhetsbrev för 

studie- och yrkesvägledare!

Ange att du prenumererar i egenskap av studie-

och yrkesvägledare

www.skolverket.se/nyhetsbrev
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www.skolverket.se/skolutveckling/kurser-och-utbildningar/att-starka-och-utveckla-

studie--och-yrkesvagledning
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Valideringsdelegationen 
föreslår bland annat:
• En ny, gemensam, definition av validering.

• En ny förordning med generella bestämmelser om validering.

• Ökad tydlighet om validering inom högskolan och yrkeshögskolan.

• En nationell strategi för kompetensförsörjning och livslångt lärande.

• Ett råd för validering under ledning av ansvarigt statsråd.

• Kompetensförsörjning ska vara en grunduppgift för regionerna.

• Statsbidrag för vidareutveckling av branschvalidering.

• Ökad tillgång till validering i komvux genom en skyldighet för 
kommunerna att erbjuda elever validering och en ökad tydlighet om 
kartläggning, bedömning och dokumentation vid validering.
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Valideringsprocessen på 
Island

Det här fotot av Okänd författare licensieras enligt CC BY-NC-ND

http://www.niklashjelm.se/hastfoto/islandshastar-i-sno/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
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Tack! 

mikaela.zelmerloow@skolverket.se

syv@skolverket.se

mailto:mikaela.zelmerloow@skolverket.se
mailto:syv@skolverket.se

