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Observera!!

 Vägledning har olika förutsättningar och innehåll beroende på 

åldersgrupp, lokala förutsättningar, vägledarnas prioriteringar etc

 Framtiden är inte en kristallkula utan en hel rad kristallkulor

 Förändring är inget självändamål

 Skilj på drömmar och verklighet – bägge bör hållas vid liv

 Världen är inte svart eller vit, se gråtonerna

 Insikt, utsikt, framsikt gäller även för vägledarna



Tre frågeställningar

 1) Vad kommer att krävas av framtidens (5-10 år) 

arbetskraft? Vilka egenskaper, färdigheter, kunskaper 

etc tror ni kommer att behövas?

 2) Vägledningen i nuvarande form är avskaffad. Ge 

förslag till hur en NY vägledning (organisation, innehåll) 

skulle kunna byggas upp?

 All vägledning läggs på anbud och utöver en ekonomisk 

plan måste ni ange vad ni kan bidraga med som ger 

mervärde. Vad lyfter ni fram som ger er större chanser 

att få uppdraget som vägledare?



Hold fast – Svend Brinkmann

 En armé av coacher, självutvecklingsexperter och posivitetskonsulter har 

uppstått som aktörer i den accelererande kulturen för att hjälpa oss med 

förändringen och omställningen, och massor av olika självhjälpsböcker och 

sjustegsguider har skrivits som ska främja och stödja den personliga 

utvecklingen.

 Det värsta man kan vara är att vara stillstående. Står man stilla när alla 

andra rör sig framåt kommer man på efterkälken. Att stå stadigt där man 

befinner sig idag innebär idag att man går baklänges.

 Föreställningen att människor idag ”har alla möjligheter” (vilket man framför 

allt har inbillat ungdomarna) är förstås en illusion, som många tyvärr tror på, 

med den naturliga följden att man förebrår sig själv när man upplever att 

man inte räcker till. 



Framtidens färdigheter  - ett exempel

 Lösa komplexa problem

 Kritiskt tänkande

 Aktivt lärande

 Omdöme och beslutsfattande

 Instruera

 Programmering

 Social lyhördhet

 Hantering av personalresurser

 Bistå och ta hand om andra

 Utvärdering av system

 (Futurion 2017)



IAEVG 2018

 Digital kompetens

 Mångkulturell lyhördhet

 Rättviseperspektiv

 Lärandeperspektivet i centrum

 Medvetenhet om balansrollen (i skärningspunkt mellan individ och 

samhälle)

 Olika villkor världen över

 Multiinstrumentalist – behärskar många uttrycksformer och metoder



Olika traditioner och strukturer

 Den psykologiska/counsellor-traditionen som med inspiration från USA 
innebär en stark psykologisk prägel där exempelvis testanvändning är 
ett självklart instrument. 

 Den pedagogiska tradition där lärare, oftast på deltid svarar för 
vägledning. 

 En mer arbetsmarknadsinriktad tradition där arbetsförmedlingen svarar 
för vägledning i skolsystemen. 

 Coacher/guider med eller utan vidareutbildning ibland 
”Barfotavägledare”

 En vägledartradition där vägledning är huvudprofessionen och en 
särskild utbildning etablerats för vägledare. 



Why careers matters?

Economic

• To ensure that there is a strong link between education and employment and that 
transitions into and within the labour market work as smoothly as possible. 

Educational

• So that young people understand all of the options that are available within 
the education system and are motivated to engage with education. 

Social

•To support all young people to access the full range of life chances regardless of 
their background.. 



The Careers Strategy



The government’s ambition 

– rhetoric or reality?

 “We want every person, no matter what their background is, to be able 

to build a rewarding career. 

 We want to end the generational cycle of disadvantage which means 

that people from poorer backgrounds earn significantly less than those 

with wealthier parents, even when they have the same job, experience 

and qualifications. 

 We want to break down the barriers that currently mean that people 

with special educational needs and disabilities, or those from 

disadvantaged groups, experience significantly lower employment rates. 

 We want to challenge perceptions and raise aspirations so that subject 

and career choices are free from gender bias and people look beyond 

their immediate environment to new and exciting possibilities.” 



The Benchmarks

1. A stable careers programme

2. Learning from career and labour market information

3. Addressing the needs of each pupil

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



Och från Nederländerna

Många länder jobbar med dilemmat att få in 

karriärundervisning i skolan. I en holländsk rapport talar 

man om "The absence of engaged leadership", läs 

skolledare och lokala beslutsfattare. Till det kommer 

lärare som inte förstår att detta skall vara en del av 

undervisningen.

 Så här säger en lärare: You can organise anything, but 

organise time as well. And I also know that more and 

more in less time needs to be done. But let’s be honest, 

educating students is our core business.



I ett övergripande perspektiv kan vägledning 

ses som en pedagogisk aktivitet som med 

information, motivation, stöd och andra 

hjälpande aktiviteter och med utgångspunkt 

i såväl individens resurser som möjligheterna i 

omvärlden har som mål att underlätta för 

individer och grupper i alla åldrar och vid 

olika tidpunkter i livet att välja utbildning, yrke 

eller karriär och att bidra till en bättre 

livsplanering. (OECD, 2004)

2019-02-08

1
3

2019-02-08Anders Lovén



Olika alliansstrategier – vilken har du?

Ingår i det pedagogiska blocket

Ingår i hälsoteamet/elevvården

Ingår i det administrativa teamet

Lite av varje

Går min egen väg

???



De oklara begreppen

 Svenska akademiens ordlista: Vägledning – visa vägen, 

handleda

 Svensk ordbok: hjälp att handla på lämpligt sätt, t ex ge 

konsumenterna råd och vägledning

 Synonym till vägledning: rådgivning

 Engelskt exempel: Give advice based on specialist 

knowledge



Kärnkompetenser (Nice, 2012)

Career
Counselling

Career
Education

Career 
Assesment & 
Information

Career 
Service 

Management

Social systems 
Interventions



Vad står begreppen för?

▪ Career Counselling – professionell relation med den sökande. 
Stödja denne för att förstå sin situation, arbeta mot lösningar och 
fatta beslut

▪ Career Education – Utveckla valkompetens (career management 
skills) hos sökande som de behöver för att klara framtida 
karriärbeslut. Innefattar undervisning och gruppaktiviteter.

▪ Career Assesment & Information – kartläggning och information. 

Stödjer sökande i att kartlägga behov och koppla dessa till 
information om möjligheter, krav etc. Innefattar systematisk 
genomgång av informationssystem etc på arbetsplatsen.

▪ Career Service Management – styrning och utveckling av 
verksamheten. Innefattar kvalitetssäkring, utvärdering, 
rollfördelning etc

▪ Social systems Interventions – vägledaren som förändringsagent. 
Stödja sökande genom att påtala systemfel, felaktiga beslut etc. 
Vara den sökandes advokat.



Tre grupper med olika kompetenser 
 Career advisors har en annan professionstillhörighet än vägledare. Det kan t ex 

vara lärare, arbetsförmedlare, human resoursces specialist, socialarbetare. De har 

kontakt med vägledningsuppgifter då och då i sitt arbete. Det kan t ex vara att 

hjälpa till med informationsgivning eller genomföra olika lärandeaktiviteter kring 

karriär och framtid. En viktig uppgift för Career Advisor är att kunna bedöma när en 

sökande har behov av mer fördjupad vägledning. 

 Career professionals har karriärvägledning som sin huvuduppgift. Ansvar och 

arbetsuppgifter kan omfatta både karriärvägledning, kartläggning och 

information, karriärundervisning, organisering, utvärdering och utveckling av 

vägledningen i både snäv och vid bemärkelse. Vägledningsuppgifterna handlar 

oftas om komplexa karriärrelaterade utmaningar som vägledningssökande står 

inför och som t ex career advisors inte kan hantera. 

 Career specialists har ett ansvar för att utveckla karriärvägledningen i olika 

avseenden. Några arbetar med utveckling och styrning av karriärvägledningen 

genom policyskapande, handledning och/eller nya organisationsformer. Andra 

arbetar mer inom undervisnings- och forskningsfältet med såväl forskning, 

teoriutveckling som undervisning vid vägledarutbildning. 

 NICE menar att career advisors har karriärvägledning som en del av sin utbildning 

på bachelornivå, career professionals har utbildning på mastergradsnivå och 

career specialists har masterutbildning eller har disputerat. Dock framhålls att Nice 

inte vill styra hur olika länder organiserar sin utbildning inom karriärvägledning.  



Varför vägledning – beror på 

perspektiv?
 Hjälper ungdomar och vuxna att navigera och välja i ett alltmer 

oöverskådligt samhälle

 Bidrar till bättre kunskaper hos ungdomar och vuxna om arbetsliv och 

utbildning

 Reducerar osäkerhet inför val och bidrar till att fler utbildar sig i olika åldrar

 Stödjer ungdomar som är på väg att förlora fotfästet 

 Bidrar till bättre matchning mellan efterfrågan och utbud

 Minskar byten och avhopp 

 Ses som en del av en rimlig samhällsservice i en alltmer komplicerad värld 

av utbildnings- och yrkesvärld



Balanskonstnärer

Hur klarar vi balansen individbehov –

samhällsbehov?

Hur hanterar vi frågan ”vad tycker du jag skall 

välja”?

Hur balanserar vi mellan behov att diskutera 

framtida utbildningar och ”vad vill jag med mitt 

liv”?

Hur balanserar vi mellan reklam, marknadsföring 

och allsidig information

Hur balanserar vi mellan….



De dubbla rollerna

 För de flesta elever är ”kartan” över valmöjligheter väldigt snäv 

och begränsad av genus, socialt ursprung, etnicitet och den 

lokala kulturen. 

 Men, enligt de själva väljer de fritt och utan påverkan...

 Forskningen visar att elevernas val begränsas av alla faktorerna 

ovan och leder till kompromisser som eleverna inte alltid är 

medvetna om

 Vår uppgift: Att bredda, öppna nya perspektiv och 

överskrida barriärerna och att hjälpa ungdomar att bli 

mer medvetna om sina starka och svaga sidor och 

samtidigt ge kunskap om arbetsmarknaden....



Samtal som verktyg 

Det begränsade samtalet – I ett eller flera 

samtal hanterar vi problemsituationer med en rad olika 

samtalsmetoder

Det dynamiska samtalet – som ovan men vi 

kompletterar i form av karriärundervisning, studiebesök, 

praktik, gästföreläsare, skuggning, intervjuer med 

yrkesföreträdare etc

 ”Relationsmys eller redskap för framtiden?”



Fastna inte i relationsmys – ge verktyg 

för framtiden

 Samtal är en viktig färdighet inom vägledning men vägledarna måste också se alla 

andra kunskapsområden som är både nödvändiga och viktiga. 

 Kunskap om arbetsliv, yrken och utbildningsvägar är en del av dessa. 

 Likaså individer och gruppers beteenden, känslor mm inte minst i valsituationer

 Förmågan att tolka och fömedla information är en annan viktig förmåga och 

färdighet. 

 Vägledare måste också vara beredda på att planera och motivera ”kollegor” till 

olika insatser inom den breda vägledningen

 De teorier och forskningsresultat som berör vårt område är också en självklar del. 

 Vägledarna behöver beskriva sin kärna på ett mer mångfacetterat sätt än att 

endast hänvisa till goda samtalsfärdigheter. 

 Vägledning utövas många gånger vid brytpunkter i människors liv. Det kan vara 

övergång mellan utbildningar, övergång mellan utbildning och arbetsliv eller ut- och 

inträde ur arbetslivet. 



Och här hemma!?



Vägledarna ensamma – enligt 

vägledarenkäten 

 Totalt lutar 84 % av vägledarna åt att de helt eller till stor del svarar 
för arbetet med valkompetensen, vilket står i stark kontrast till 
läroplanens intention att sådan verksamhet ska vara hela skolans 
ansvar.

 Skolan anordnar återkommande aktiviteter, t ex temadagar och 
studiebesök, som ett led i att stärka elevernas valkompetens: 38 % 
menar att det stämmer ganska lite eller inte alls, 62% att det 
stämmer ganska eller mycket väl (F8 c)

 Praktiskt taget samtliga vägledare (92 %) anser att arbetet med 
elevernas valkompetens i hög grad landar på de själva och endast 
8 % av dem bedömer att ledningen i hög grad är engagerad i 
denna fråga.



•Elever

•Föräldrar

•Arbetsliv/näringsliv

•Arbetsförmedling

•Studie- och 
yrkesvägledare

•Rektor

•Lärare/pedagoger

•Politik

•Förvaltning

•Rektor

Beslutande

nivå

Verkställande

nivå

Målgrupp
Omgivande 

resurser

På rätt väg med alla tårtbitar!



Vi summerar forskningen!

 Tanken att arbetslivskunskap etc skall ingå i alla ämnen har visat sig leda till 

svag måluppfyllelse

 Ett särskilt ämne med reglerat timantal ökar möjligheten att ge eleverna 

bättre valkompetens

 Styrning via läroplanen är en nödvändig men inte alltid tillräcklig insats

 Kompetensutveckling av lärare inom området skola-arbetsliv är en 

nyckelfaktor för högre måluppfyllelse

 Samverkan med omgivande arbetsliv och arbetsförmedling är viktiga 

plusfaktorer och bör regleras genom särskilda samverkansorgan 

 En god progression och en väl genomtänkt struktur kring undervisningen 

ger högre måluppfyllelse



Noemi 

Katznelson

Center for 

Ungdomsforsknin

g, Learning Lab 

Denmark

www.cefu.dk

Mycket

10%

En del; 27%

Lite 30%

Absolut 

ingenting

33%

Vilken betydelse hade vägledningssamtalen 
för vad du gjorde efter nian? (Danmark)



Inte särskilt viktigt

19,1

Inte alls viktigt 8,2

Ganska viktigt

42,1

Mycket viktigt

30,3

Hur viktigt var 

samtalen med studie- och yrkesvägledaren?



Hur viktigt var 

samtalen med studie- och yrkesvägledaren?

Frequency  Percent    Valid Percent  Cumulative percent

Inte alls viktigt          116 8,2         8,5 8,5

Inte särskilt viktigt    262 18,5 19,1 27,6

Ganska viktigt 577 40,8 42,1 69,7

Mycket viktigt 415 29,3 30,3 100,0

Total 1370 96,9100,0

Missing 9 8 6



Från ett pågående projekt

 Svårt att få alla lärare engagerade. Eldsjälarna tar mycket ansvar. ”Jag 

ansvarar för hela... Vem får du stöd av? Ingen, det är bara jag. 

(Tekniklärare)

 Många inslag men oftast utan inbördes samordning. Svårt att se 

kontinuiteten

 Valet dramatiskt för många elever och många väljer att hålla dörrarna 

öppna dvs studieförberedande program

 Kunskap om arbetslivets villkor begränsad hos de flesta eleverna

 Praon uppskattad där den finns och efterfrågad där den inte finns...

 Lärarna känner sig oförberedda att undervisa om utbildning och 

arbetsmarknad. Ingen förberedelse på lärarutbildningarna.



Hur förberedda är eleverna? 
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Självständig och ensam...

 En närmare granskning av vägledarnas utsagor i fallstudierna visar att 
vägledarnas självständighet i att planera och genomföra sitt arbete är relativt 
stor. Det innebär att vägledarna å ena sidan har ett frihetsutrymme som de kan 
fylla med olika insatser men å andra sidan i flera avseenden är lämnade 
ensamma med att utforma sin yrkesroll.

 ”Ibland kan det vara så att man kan tycka att det är ingen som kontrollerar vad 
man gör, alltså det är ju skönt på sätt och vis, men jag gör det jag vill göra helt 
enkelt.” (Parkskolan)

 I samtliga fallskolor tar vägledarna ansvar för den snäva vägledningen, främst i 
form av insamling och exponering av informationsmaterial och genomförande 
av vägledningssamtal. Till det kommer en del arbete med elevernas individuella 
val såsom anpassad studiegång etc och administration av elevernas prao. 
Dessutom är vägledarna ute i klasserna med olika intensitet för att informera om 
kommande gymnasieval.



”Vad av följande har du lärt dig?”

Andel som svarat ”ALDRIG”

64 % Hur jag förbereder mig för en anställningsintervju

61 % Hur jag hittar information om ekonomiskt stöd

59 % Hur jag får information om jobb där det saknas arbetskraft

55 % Hur ett CV ska skrivas

44 % Hur jag får reda på yrken där det är lätt att få jobb

43 % Hur jag hittar information om intressanta jobb

42 % Hur jag söker jobb

14 % Hur jag hittar information om intressanta gy-program



Arbetslivet utanför

 De flesta vägledare (91 %) instämmer i påståendet att 

nästan alla deras elever besöker gymnasiemässor (81 % 

instämmer helt), och 83 % instämmer i att flertalet elever 

besöker gymnasieskolornas öppna hus. Det är mindre 

vanligt att företrädare för gymnasieskolan besöker 

skolan – två tredjedelar (67 %) menar att detta inte alls 

stämmer eller stämmer mindre väl.

 Påståendet att arbetslivet i regionen engagerar sig i 

elevernas framtidsval instämmer endast 25 % helt eller 
delvis i, och en tredjedel tycker inte alls att det stämmer. 

Att skolan ser prao som ett led i elevernas karriärlärande 

instämmer 60 % helt eller delvis i. 



Dags att summera!
 Gör klart för dig och för andra vad du menar med vägledning

 Gräv där du står! Kartlägg din egen arbetssituation. Vad förväntas av dig?

 Finn dina och organisationens styrkor och svagheter

 Hur kan ni finna en rimlig arbetsfördelning – smal och bred vägledning 

 Bli mer tydlig mot dina uppdragsgivare. Berätta om dina erfarenheter.

 Snöa inte in i relationen! Visa på alternativa handlingsvägar

 Skapa ”nya” relationer och samverkan med omgivande arbetsliv

 Utveckla din kompetens, bredda dig!

 Lär av varandra och våga nya arbetssätt

 Slakta ”heliga kor”

 MEN KOM IHÅG

 Vi behövs i en föränderlig yrkes- och utbildningsvärld. 

 Gör din tysta kunskap till en synlig och tydlig kunskap



Framtiden speglas på flera nivåer

 Utformning och innehåll i dagens och framtidens 

vägledning är beroende av en mängd faktorer. Enkelt 

uttryckt fyra nivåer

 Samhällets (såväl politiska intentioner som näringsliv och 

andra opinionsbildare) mål och riktlinjer

 Den regionala/lokala organisationen och målsättning.

 Arbetsplatsens utformning och villkor, mål och målgrupp, 

ledning och arbetsplatsens sammansättning.  (kollegor 

etc), ”dolda budskap”

 Vägledarens tolkning av uppdraget, vägledarens 

prioriteringar (frihetsgrader) och vägledarens arbetssätt etc



Och hur blir framtiden? -
Trolig eller önskvärd????

Ökat lärandeperspektiv i vägledning

Matchningsproblematiken kommer att lyftas mer

Utbildningsgaranti för unga vuxna

Samordnare i kommunerna

Större skillnader mellan olika vägledarkategorier

Breddad utbildning till vägledare



Multiinstrumentalisten

 Vägledarnas ”tysta” kunskap är också ett begrepp som behöver 

tydliggöras. Vad innebär det och hur mycket är erfarenhetsbaserat 

respektive vilar på forskning inom området. Här kan vägledarna 

med relativt enkla metoder skaffa sig en bild av sin verksamhet och 

föra en nyanserad diskussion kring den egna verksamheten.

 En sådan beskrivning innebär också en avgränsning där 

vägledningens möjligheter och begränsningar behöver 
diskuteras.Vägledning kan inte lösa hela skolans eller 

arbetsmarknadens problem men de kan vara en god kraft i att 

hjälpa individer i utbildnings- och arbetslivsdjungeln. Då behövs 

många olika typer av kompetenser, verktyg och metoder. Kort sagt 

en multiinstrumetalist i skärningspunkten mellan skola och arbetsliv.



Om du under det senaste åren 

inte har ändrat en uppfattning 

eller förvärvat en ny, bör du kolla 

din puls. Du kanske är död.

(Burgess, författare 1866-1951)



Alltför rakt?

 Vägledare 1: Jag har till exempel en kille som är jättesvag i matte. Han får extra stöd i matte, sen när vi 
var inne och tittade så hade han valt det naturvetenskapliga programmet. Då försöker man ju prata 
med honom igen och försöker fråga lite ” Hur tänkte du här” liksom. 

 ”Ja, men jag tycker jättemycket om NO-ämnena”. 

 ”Ja, jo precis men det kanske finns andra program som man kan få in det på”. 

 Men alltså, då tycker jag att det är jätte svårt att säga, jag kan 
inte säga ” Du får inte välja det”. Även om jag skulle vilja 
säga det till honom. 

 Vägledare 2- Jag har börjat göra den här som jag egentligen inte tycker om.

 Jag säger i januari, ofta vet jag då att de elever som kanske vill gå, eller de vill gå restaurang, men 
föräldrarna vill att de gå bygg. 

 Då har jag ofta pratat med eleverna och då sätter jag mig på utvecklingssamtalet och säger 

 ”Alltså, jag har jobbat mycket med det här och min erfarenhet är att…” 

 Sedan säger jag att ” Det här kommer inte att fungera”. 

 Intervjuare- Lite rakt.

 Vägledare- Jag är jätte rak och jag säger det på ett sätt som jag inte själv 
tycker är trevligt. 

 Dock har jag märkt att det är det enda som fungerar.



”Har du gjort något av följande som en 

förberedelse för att välja utbildning och yrke i 

framtiden? 
Andel som svarat ”JA”

85%** Talat med studie- och yrkesvägledare på min egen skola (88% flickor, 81% pojkar)

84% Prao eller annan praktik 

83% Lyssnat på föreläsare/informatörer från gymnasieskolor

79%** Läst i broschyrer, tidningar mm om gymnasieprogram (84% flickor, 74% pojkar)

77%** Sökt information på internet om vissa gymnasieprogram (82% flickor, 71% pojkar)

66% Sökt information på internet om studie- och yrkesval

62%** Besökt öppet hus på gymnasieskola (65% flickor, 58% pojkar)

58% Besökt gymnasiemässa

54% Studiebesök på arbetsplatser

52%** Besvarat ett frågeformulär för att få en bild av mina (56% flickor, 48% pojkar)
intressen och vad jag kan

52% Lyssnat på föreläsare/informatörer från arbetslivet

46% Gjort ett schemalagt studiebesök på en gymnasieskola

26% Sökt information om jobb där det behövs arbetskraft



Hur viktigt är följande för ditt 

gymnasieval? 
1.

Viktigast:

1. Att det är en utbildning jag trivs med M=3.62**

2. Att det är en utbildning jag tror jag kommer att klara M=3,43**

3. Mitt eget intresse för specifika ämnen M=3,41** 

4. Gymnasieskolans utbildningar M=3,36**

5. Mina planer efter gymnasiet M=3,35

6. Att det är en rolig utbildning M=3,31**

7. Vilket betyg jag har M=3,25**

8. Att utbildningen leder till jobb M=3,22



Vägledningsaktiviteters betydelse
(Skala 1-5)

Besök på gymnasieskolor M=3,09**

Undervisning i skolan om utbildning och arbetsmarknad M= 2,75**

Besök av föreläsare/informatörer från gymnasieskolor M= 2,68**

PRAO/annan praktik M= 2,55

Besök på gymnasiemässor M= 2,54**

Besök av föreläsare/informatörer från arbetslivet M= 2,47**


