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• Statliga servicekontor – mer service på fler platser

• Planering och dimensionering av gymnasial utbildning (kommittédirektiv)

• Mer tid för kunskap – förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola 

(Grundskoleutredningen)

• Välja yrke (Yrkesprogramutredningen)

• En gymnasieutbildning för alla – åtgärder för att alla unga ska påbörja och 

fullfölja en gymnasieutbildning (Gymnasieutredningen)

• En andra och en annan chans – ett komvux i tiden (Komvuxutredningen)

• Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet

• Studie- och yrkesvägledning i grundskolan och gymnasieskolan – en uppföljning

Vägledning i aktuella 
skolutredningar och rapporter



• ”Personer kan även tillfälligt eller under längre perioder befinna sig i 

livssituationer då de behöver få fördjupad vägledning om t.ex. sina 

rättigheter och skyldigheter”

Statliga servicekontor – mer 
service på fler platser



• ”Det är i sammanhanget även viktigt att ungdomar och vuxna i högre 

grad söker sig till yrkesutbildningar som ger arbete och för att de ska göra 

det är studie- och yrkesvägledningen viktig”

Slutbetänkande 2020

Planering och dimensionering av 
gymnasial utbildning 

(kommittédirektiv)



Grundskoleutredningen

• ”Där framgår bland annat att många ungdomar inte är klara över vad de 

vill med sin utbildning och att behovet av studie- och yrkesvägledning 

både på grundskolan och i gymnasieskolan är stort.”

Mer tid för kunskap –
förskoleklass, förlängd skolplikt 

och lovskola



Yrkesprogramsutredningen 2015 (91 träffar på ”studie- och yrkesvägledning”)

• ”Det finns vetenskaplig evidens för att studie- och yrkesvägledning leder 

till mer medvetna val.” (ELGPN 2013–14. The Evidence Base on Lifelong Guidance)

• ”I hela grundskolan, men framför allt under årkurserna 7–9, måste 

kvaliteten i studie- och yrkesvägledningen bli bättre”

• ”Tyvärr är studie- och yrkesvägledningen i dag ofta lågt prioriterad i 

skolans vardag och tillgången till kvalitativ studie- och yrkesvägledning 

varierar stort mellan kommuner och skolor”

• ”Tillgången till studie- och yrkesvägledning i grundskolan tycks dock 

minska risken för att elever senare hoppar av gymnasieskolan”

• ”Den enskilda vägledarens utbildning och kunskapsnivå är också en viktig 

faktor för en effektiv studie- och yrkesvägledning.” 

Välja yrke



Gymnasieutredningen 2016, 2 delar (46 träffar på ”studie- och 
yrkesvägledning”)

• ”Elevhälsan och studie- och yrkesvägledningen används inte i tillräcklig 

utsträckning som strategiska resurser”

• ”Studie- och yrkesvägledningen i skolan ska genomföras på ett 

professionellt sätt, vila på vetenskaplig grund och syfta till att ge eleverna 

s.k. valkompetens.”

• ”Arbetet med studie- och yrkesvägledning ska alltså integreras i 

undervisningen.”

• ”I gymnasiesärskolan är studie- och yrkesvägledningen i många fall 

anpassad till elever med utvecklingsstörning”

En gymnasieutbildning för alla – åtgärder 
för att alla unga ska påbörja och fullfölja 

en gymnasieutbildning



Komvuxutredningen

• ”Även tillgången till studie- och yrkesvägledning är viktig för att kunna 

säkerställa att en elev inte läser mer än den behöver för att uppnå en 

examen”

• ”Tillgången till studie- och yrkesvägledning finns men kunskapen att 

vägleda målgruppen har brister”

• ”Utredningen har svårt att se att lärare ensamt kan ha dessa kunskaper 

vilket även det bidrar till att studie- och yrkesvägledning behöver ges av 

personer med utbildning inom dessa områden.”

En andra och en annan chans –
ett komvux i tiden



• I bedömningen av elevens behov av att gå ett annat 

introduktionsprogram än språkintroduktion är kontakten med studie-

och yrkesvägledningen viktig.

Fler nyanlända elever ska uppnå 
behörighet till gymnasiet



541 träffar på ”studie- och yrkesvägledning”

• Studie- och yrkesvägledningen styrs ofta inte på ett systematiskt sätt

• Den statliga regleringen av studie- och yrkesvägledningen ger inte tydlig 

vägledning för huvudmän och rektorer 

• Yngre elever drabbas av liten tillgång till vägledning 

• Behov av fler utbildningsplatser och kompetensutveckling för dem utan 

examen från studie- och yrkesvägledarprogrammet

• ”Omfattningen på den studie- och yrkesvägledning som elever har rätt till 

preciseras inte i författningarna eftersom vägledningen för att anses som 

tillräcklig ska motsvara elevernas behov, vilka varierar och behöver 

avgöras lokalt.”

Studie- och yrkesvägledning i 
grundskolan och gymnasieskolan 

– en uppföljning



Så till det som vi alla väntar på



SYV-utredningen, januari 2019

En utvecklad studie- och 
yrkesvägledning

Områden som utredningen granskar och där förändringsförslag ges:

• Bakgrund: nuläge, problembild och behov

• Benämningar

• Studie- och yrkesvägledning i undervisningen

• Kompetensutvecklingsbehov

• Styrning och ledning av SYV

• Digitala verktyg



• ”Eleverna ska få information och vägledning om utbildningar, 

yrkesinriktningar, studievägar och arbetsmarknad.” (Lgr 11, Gy 11)

• ”Grundskolans mål när det gäller studie- och yrkesvägledning är att varje 

elev ska kunna granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som 

rör den egna framtiden”

• ”Gymnasieskolans mål är enligt läroplanen att varje elev ska utveckla sin 

självkännedom och förmåga till studieplanering, medvetet kunna ta 

ställning till fortsatt studie- och yrkesinriktning på grundval av samlade 

erfarenheter och kunskaper, öka sin förmåga att analysera olika 

valmöjligheter och bedöma vilka konsekvenser dessa kan ha”

Nationella mål för studie- och 
yrkesvägledningen



Att mäta effekter av studie- och 
yrkesvägledning

• Skolverket konstaterar i sin utvärdering av studie- och yrkesvägledningen 

att verksamheten inte följt med övriga skolväsendet över till mål och 

resultatstyrning



• Ur Kolada (SKL)

• Andel elever som avslutat årskurs 9 på våren och som ej återfanns i 
gymnasieskolan på hösten.

• Andel ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden 2 år efter fullföljd 
gymnasieutbildning.

• Ur gymnasieantagningssystemet

• Andel elever som väljer om/hoppar av och när

• Andel elever som inte söker till gymnasiet

• Andel elever i kommunens aktivitetsansvar

Förslag på mätpunkter







1. A stable careers programme

2. Learning from career and labour market information

3. Addressing the needs of each student

4. Linking curriculum learning and careers

5. Encounters with employers and employees

6. Experiences of workplaces

7. Encounters with further and higher education

8. Personal guidance

The Gatsby Bechmarks
Internationell studie av sex länders karriärvägledning 


