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Uppdrag i regleringsbrevet 2020:

”För att stärka studie- och yrkesvägledningen i skolväsendet och bidra till att 

fler elever får möjlighet att göra väl övervägda utbildnings- och yrkesval ska 

Statens skolverk se över och utveckla befintliga digitala verktyg för studie-

och yrkesvägledning. Vid genomförandet av uppdraget ska Skolverket 

inhämta kunskaper och erfarenheter från Arbetsförmedlingen och andra 

relevanta aktörer. 

Skolverket ska hålla Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) löpande 

informerat om uppdraget. Uppdraget ska slutredovisas till regeringen 

(Utbildningsdepartementet) senast den 15 februari 2024.”



Nationellt informationssystem för 

skolväsendet

Förordning (2015:195) om ett nationellt informationssystem för 

skolväsendet

Statens skolverk ska göra vissa uppgifter om skolenheter tillgängliga för 

allmänheten i ett nationellt informationssystem. Detta gäller de uppgifter om 

skolenheter i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, 

gymnasieskolan och gymnasiesärskolan som framgår av denna förordning 

eller av föreskrifter som meddelats med stöd av den. Informationen ska 

göra det möjligt att jämföra olika skolenheter.



Väljaskola.se

Omsvenskaskolan.se 

Gymnasieinfo.se

Utbildningsinfo.se

Fyra blir en

= Utbildningsguiden.skolverket.se



Nationella 

informationstjänsten

https://www.skolverket.se

/om-oss/oppna-

data/uppgifter-om-

skolenheter-studievagar-

och-statistik



Effektkartläggning 

- effektmål

Skolverkets digitala verktyg ska stärka studie-

och yrkesvägledningen och på så sätt 

tillgodose målgruppsbehov samt bidra till att 

fler gör väl övervägda utbildnings- och yrkesval.

2. Vara ett stöd i den livslånga 

studie- och yrkesvägledningen

3. Presentera ett tydligt utbud av 

verktyg för studie- och yrkesvägledning

1. Ge ökad kunskap och insikt 

om studie- och yrkesval

Enklare att ta del av inspirerande 

information om studie- och yrkesval

Fler hittar den 

information de söker 

Fler gör välgrundade 

studie- och yrkesval

Bättre stödja möjligheten att vidga perspektivet 

om användarens egna förmågor samt 

utbildnings- och yrkesmöjligheter

Fler målgrupper får stöd, 

oavsett livssituation och behov

Fler inspireras av att bredda och 

utveckla sina yrkeskunskaper

Öka förståelsen för att det 

finns flera vägar till ett mål

Fler användare upplever vår vägledning 

som tydlig oavsett målgrupp och behov

Göra det tydligt för användaren var denne ska vända 

sig för att få stöd i studie- och yrkesvalsfrågor

Förenkla för användaren att 

inspireras och utforska vidare

Ökat delande av studie- och 

yrkesvägledande information

Målgrupps-

undersökningar





Digitala verktyg i Utbildningsguiden 

• Räkna ut ditt meritvärde (GR)

• Räkna ut ditt jämförelsetal  (GY)

• Behörighetsvisaren

• Jämför gymnasieprogram 

• Hitta och jämför skolor 

• Hitta utbildningar för vuxna

• Kontakta en studie- och yrkesvägledare 

• Yrken A-Ö

• Hitta yrken som kan passa dig

• Yrkesinspiration 

• Guide för ett studieval (Här! Hit! Hur?)



Utbildningsguiden är neutral.

Det innebär att informationen ska vara heltäckande och 

presenteras i bokstavsordning eller efter användarens preferenser. 

Skolor kan inte köpa utrymme på webbplatsen eller platser i träfflistan.

Neutral information för livslång studie- och yrkesvägledning

https://utbildningsguiden.skolverket.se/



Justering befintliga 

verktyg

Justering av befintliga verktyg

- SALSA 2.0

- Jämför gymnasieprogram 2.0

- Kartläggningsverktyget



Arbetet framöver

Nya funktioner/verktyg

- Jämför gymnasiesärprogram

- Hitta och jämför avancerat sök 

med karttjänst

- ”Jobboten”

- Yrke – bransch

- Interaktivt verktyg (avatar)



10 min paus



Innehåll för vuxna i utbildningsguiden



Sida 14

Redaktionellt arbete

• Nya texter om gymnasieprogrammen

• Nya filmer om gymnasieprogrammen, oktober 2022

• Gymnasievalsfilm med elever i åk 9, gymnasieskolan och SYV, nu

• Översättningar – av filmerna, programtexterna, november 2022

• Texter om prao, brev till vårdnadshavare för skolor att använa och info 

på webben. Ska översättas. 



Kommunikationsinsatser

Dags att göra Utbildningsguiden känt för målgrupperna:

• Kommunerna

• Vårdnadshavare som ska söka förskola och skola till sina barn.

• Elever som ska söka gymnasieskola.

• Vuxna personer som vill studera.

• Föräldrar och elever som inte har svenska som modersmål och 
vill veta hur det svenska skolsystemet fungerar.



Kampanjerna forts

Svenska skolsystemet sommaren

2022

Gymnasievalskampanj i tre omgångar, Huvudbudskap – yrkesprogram 

ger möjligheter och öppnar dörrar

Vuxenutbildning 19 sept – 15 okt

Riktad till personer som antyder intresse kring studier m.m.

Hitta yrke som kan passa dig

Här! Hit! Hur?

Yrkesinspiration

Förskola 10 okt – 6 nov 

Riktad till vårdnadshavare till barn 0-2 år.

Grundskola 10 okt – 6 nov 

Riktad till vårdnadshavare till barn 3-12 år



Länkar din kommun till 

Utbildningsguiden?

Har vi kontaktinfo till SYV?



Kompetensförsörjning högt på agendan

• Kompetensgap – skillnaden mellan arbetsmarknadens

behov och den kompetens som arbetskraften har.

• Snabba förändringar i arbetslivet kan kräva omställning eller

uppgradering av kunskaper och kompetenser

• Den gröna omställningen kräver stora investeringar.

• Felval kostar, besvärligt för individ och dyrt för samhället.

• Social bakgrund, sociala strukturer och könsnormer
påverkar i hög grad.

• Utanförskap, att hamna långt från arbetsmarknaden.



Regeringens samverkansprogram

• Arbetat med hur vägledning för kompetensförsörjning och livslångt lärande ska nå 

sin fulla potential,

• Identifierat glapp och behov utifrån ett nationellt perspektiv.

Skolverket, Arbetsförmedlingen, Universitet- och högskolerådet, Kommunal och 

Trygghetsfonden TSL

Vägledning för kompetensförsörjning 

och livslångt lärande



Rekommendationer från 

arbetsgrupp 3

• Stärk mekanismerna för samverkan mellan 

myndigheter och andra intressenter

• Harmoniera instruktioner och uppdrag

• Erbjud orientering och utvecklat stöd för individen

• Undersök förutsättningar för en nationell e-

vägledningstjänst

• Förbättra förutsättningarna för vägledare som 

yrkesgrupp.



Myndighetssamverkan kompetens-

försörjning och livslångt lärande



• Arbetsmarknadens behov ska få betydelse vid planering 

och dimensionering av vissa utbildningar inom 

gymnasieskolan och komvux.

• Tillstånd för ny eller utökad utbildning ska förutsätta att den 

bidrar till att möta ungdomars efterfrågan och fyller ett 

arbetsmarknadsbehov.

• Det ska vara möjligt att fritt söka till yrkesutbildningar 

inom komvux i samverkansområdet.

• Huvudmannen har ansvar för information om utbildning 

visar dess inriktning och vad den kan leda till.

Planering och dimensionering 

av utbildningsutbudet



Sida 23

Kompetensförsörjning, utbildning och 

studie- och yrkesvägledning



Workshops/Menti (Jenny)


