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Aktuellt inom vägledningsområdet

• Vad gör vi för att stödja kunskapsområdet? (prao, moduler, 

Utbildningsguiden, kurser, FAQ, validering…)

• Systematiskt kvalitetsarbete 

• Samordnare syv

• Jämställdhet

• Kompetensförsörjning



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

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

Förstärkning av det 

generella 

vägledningsperspek

-tivet i olika ämnen

Ett nytt 

obligatoriska inslag 

benämnt 

Framtidsval 80 h/v 

åk 7-9

Förtydligande av 

vägledarens roll och 

ansvar

Tydligare styrning, 

ledning och 

samordning

Utökad samverkan 

med det omgivande 

samhället

Kompetensutvecklin

g för vägledare, 

lärare och rektorer

Utökade möjligheter 

att utbilda sig till 

vägledare

Digitalt 

vägledningsstöd
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Varför studie- och yrkesvägledning?

•Främjar meningsfullhet och ökar den inre 

motivationen

•Förebygger avhopp

•Motverkar segregation

•Motverkar könsstereotypa val för att främja en 

jämställd arbetsmarknad

•Viktigt för alla, och särskilt för nyanlända och 

elever i behov av särskilt stöd
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Prao

Webbinarium

28 september -

grundssärskolan
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Studie- och yrkesvägledning i undervisningen

Syfte med utbildningen

Öka kunskapen om studie- och yrkesvägledning

som hela skolans ansvar, och hur man konkret 

kan integrera syv i undervisningen.

Målgrupp

• Lärare F-9
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Studie- och yrkesvägledning i 

undervisningen på komvux

Syfte med modulen

Öka kunskapen om studie- och 

yrkesvägledning i undervisningen och hur 

man konkret kan integrera syv i 

undervisningen som lärare. 

Målgrupp

Lärare på komvux
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Nya verktyg på Utbildningsguiden

• Behörighetsvisaren 

– Cirkeldiagram

– Jämför behörigheter mellan två program

– Utskriftsvänlig behörighetsvisare (på gång)

• Kontakta en studie- och yrkesvägledare

− Grundskola, gymnasium och vuxenutbildning

− Utgår från kommuner och fristående skolors 

webbplatser, kolla gärna er egen 

kommun/skola om det är rätt webbsida. 

Om inte, maila ug@skolverket.se
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På gång…

• Betygskalkylator för GY

– ”Rä na u  di   jämfö   s  a ”

• Yrken A-Ö

– Bransch

– Vilka yrken finns det?

– Intresse 

• Jämför gymnasieprogram

• Komvuxutbildningar i sökfunktionen
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Höstens kurser via lärosäten
Ansök senast den 15 maj

• Studie- och yrkesvägledning i migration - att stödja nyanländas karriärprocesser 

• Att vägleda nyanlända vuxna

• PATH - vägledning för elever med intellektuell funktionsnedsättning

• Introduktion till karriärlärande

• Studie- och yrkesvägledning och interkultur - om att möta och att mötas

Samtliga kurser ges digitalt

https://www.skolverket.se/skolutveckling/kurser-och-utbildningar/studie--och-yrkesvagledning-i-migration---att-stodja-nyanlandas-karriarprocesser?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=Skolverkets%20nyhetsbrev
https://www.skolverket.se/skolutveckling/kurser-och-utbildningar/att-vagleda-nyanlanda-vuxna?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=Skolverkets%20nyhetsbrev
https://www.skolverket.se/skolutveckling/kurser-och-utbildningar/path---vagledning-for-elever-med-intellektuell-funktionsnedsattning?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=Skolverkets%20nyhetsbrev
https://www.skolverket.se/skolutveckling/kurser-och-utbildningar/introduktion-till-karriarlarande?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=Skolverkets%20nyhetsbrev
https://www.skolverket.se/skolutveckling/kurser-och-utbildningar/studie--och-yrkesvagledning-och-interkultur---om-att-mota-och-motas?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=Skolverkets%20nyhetsbrev
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Validering för kompetensförsörjning och 

livslångt lärande – Prop. 2021/22:123

• Stort fokus på validering

• Proposition – Lagändringar 
förväntas träda i kraft 1 januari 
2023

• Intensivt arbete pågår på 
Skolverket med beredning av 
det nya uppdraget



Nyhetsbrev för studie- och yrkesvägledare



Sida 15          

Perspektiv på vägledning

•Ett kompetensförsörjningsperspektiv

•Ett bildningsperspektiv
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Utveckla valkompetens…
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Alla nivåer behövs 
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Arbetsmarknad i förändring

Exempelvis:

• Ett längre arbetsliv

• Ökat behov av arbetskraftsinvandring

• Migrationsbehov

• Digitalisering

• Tjänstefiering

• Ett hållbart arbetsliv – de nya jobben
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Val och övergångar görs många gånger 
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Från 21st Century Skills till SEL

• Socio-Emotional Learning (SEL) enligt UNESCO:

“färdigheter som självmedvetenhet, vara 

självgående, social medvetenhet, emotionella 

färdigheter och ansvarsfullt beslutsfattande”

• Inte “nya” kompetenser. Det nya är att så många

fler behöver dem.
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The big 5
• Utåtriktad – lättillgänglig och energisk, söka andras sällskap, ta en 

ledarroll i motsats till att vara reserverad och enstörig

• Omtänksam* – vänlig och samarbetsvillig i motsats till kall och 

ovänlig, medkännande och oroa sig för andra

• Emotionellt stabil – ha kontroll över sina känslor, motståndskraft 

mot stress och färre plötsliga humörsvängningar

• Öppet sinne – uppfinningsrik, nyfiken i motsats till att vara 

försiktig, intellektuellt eller kreativt

• Samvetsgrann – effektiv och organiserad i motsats till att ta lätt på 

saker och vara vårdslös

* agreeableness
•
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• Systematiskt kvalitetsarbete

• Samordnande funktion - vägledning
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Nulägesbeskrivning
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Nulägesbeskrivning
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Eleverna ser 

inte meningen 

med 

skolarbetet

Eleverna är 

inte motiverade

”Va fö  s a jag 

lära mig det 

hä ?”

Joanna Giota

(Om 

motivation)

Thomson och 
Wery (Om eleven kan 

se ett samband mellan en 
skoluppgift och världen 
utanför skolan kommer 
dess inre motivation att 
påverkas i positiv riktning.)

Fråga 

eleverna!

Arbetslag? 

Ämneslag?

Behövs andra 

förutsättningar

?

Hur kan man 

koppla 

ämnesinnehåll

et till arbets-

och 

samhällslivet?

Stödmaterial

SYV-spindeln

SYV online

Fråga 

eleverna!

Vad upplevde 

lärarna?

Ta reda på 

nuläget
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Exempel på målsättning

Mål: Flera ungdomar ska fullfölja sin gymnasieutbildning.

Resultat 2022: ?% tar gymnasieexamen.

Hur studie-och yrkesvägledning kan bidra till målet: Genom vägledning 

med hög kvalitet och saklig information ge eleverna förutsättningar att 

utveckla sin självbild, sin kunskap om omvärlden och sin framtidstro.

Genom planering och genomförande av vägledningsaktiviteter utveckla en 

god valkompetens för väl underbyggda och vidare val. Samt stimulera  

elevers nyfikenhet, motivation och lust att lära. 
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Samordnare syv/skola-arbetsliv
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SYV & SKA – vad tänker ni

•Studie- och yrkesvägledning på   

huvudmannanivå?

•SYV-plan?



Komvux som särskild

utbildning – del av 

komvux

Flexibla och individualiserade studier:

• Kombinera olika skolformsdelar

• Yrkespaket

• Delkurser

• Orienteringskurser

• Rätten till utbildning



Stöd komvux som särskild utbildning

SU

• Stödja kommunerna i deras 
skyldighet att erbjuda 
utbildningen

AY

• Analysera orsakerna till att 
elevantalet inom 
utbildningsformen minskat

SU

• Stödja kommunerna i att 
utveckla studie- och 
yrkesvägledningen
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Olika myndigheter – liknande uppdrag – könsbundna val 

Jämställdhetsmyndigheten

Rapport om könsbundna val + Regeringsuppdrag

Skolinspektionen

Handlingsplan + Regeringsuppdrag 

Skolverket

Strategi för jämställdhetsintegrering  2022-25
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Vårt uppdrag 2022

• Vi förbereder ett införande av ämnesbetyg

• Alla ämnesplaner för alla skolformer inom 

gymnasieskolan och komvux på gymnasial nivå

• Ämnesbetyg ska tillämpas från 1 juli 2025 
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Varför ämnesbetyg?

• Bättre förutsättningar för fördjupat lärande och lärande över tid där betyget 

ska spegla elevers kunskaper i ämnet som helhet

• Bättre planeringsförutsättningar för lärare

• Bidra till mindre stress och mer fokus på lärande för eleverna
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Vägledning för kompetensförsörjning 

och livslångt lärande 

•Regeringens samverkansprogram

•Hur vägledning för kompetensförsörjning och livslångt 
lärande ska nå sin fulla potential

•Skolverket, Arbetsförmedlingen, UHR, Kommunal och 
Trygghetsfonden TSL

• Identifierat glapp och behov.
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Tack! 

mikaela.zelmerloow@skolverket.se

syv@skolverket.se

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

