
Mötesplats vux

Studie- och yrkesvägledning – hela 

komvux ansvar
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När studie- och yrkesvägledning är 

som bäst

- Varför studie- och yrkesvägledning som ett 

gemensamt ansvar?

- En framtidsspaning

- Valkompetens

- Motivation, normmedvetenhet, språkutveckling

- Systematik
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Studie- och yrkesvägledning
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Studie- och yrkesvägledning

Individuell och Generell

Den verksamhet som vägledaren huvudsakligen
bedriver på egen hand, oftast i form av 
personlig vägledning enskilt och i grupp.

Hela den verksamhet som syftar
till att eleven förbereds och 
planerar för sin framtid.
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Arbetsmarknad i förändring

Exempelvis:

• Ett längre arbetsliv

• Ökat behov av arbetskraftsinvandring

• Digitalisering

• Tjänstefiering

• Nya och gamla jobb
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Nya kompetensbehov

• Fjärrstyrning av fordon

• Kolonnkörning  

• Logistikplanering

• Prediktivt underhåll
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Uppgifter som minskar och ökar

• Kundsupport 

• Dataanalys

• Marknadsföring

• Administrativa uppgifter

(Källa: Tillväxtanalys 2020)

• Företagssäljare

• Redovisningsekonomer

• Ekonomiassistenter

• Kontorsass., sekreterare

• Kundtjänst

(Källa: Unionen 2020)



Sida 9

Uppgifter som ökar

• Utveckla digital teknik

• Sköta digital teknik

• Tjänster som följer av
digital teknik

• Upplevelseindustrin

• Vårdpersonal

• Lärare

(Källa: Fölster 2015, bearbetad)

• Yrken som bygger på 
teknisk kompetens

• Yrken som bygger på 
social och emotionell 
kompetens

• Yrken som 
kombinerar teknik 
med social och 
emotionell 
kompetens
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Valkompetens – vem är jag?

noggrann
social

uppmuntrande
stark

kunnig ansvarsfull
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Utveckla valkompetens…
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…och bli valkompetent
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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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Investing in career guidance

https://www.etf.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/investing-career-guidance
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Alla vinner på gruppvägledning
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Lektioner studiebesök apl
förbereda och stödja 
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Orienteringskurser

Medverka till väl underbyggda beslut om studie- eller
yrkesval

Orienteringskursen kan ge stöd inför elevens studie- och
yrkesval. Det finns olika skäl till att individer väljer att studera
inom vuxenutbildningen. Det kan handla om att eleven 
befinner sig i en brytpunkt och behöver fatta beslut om 
framtiden. För att hantera valsituationer kan eleven då
behöva utveckla färdigheter i att samla, analysera och sätta
samman information om utbildning och arbetsliv och sig 
själv. Eleven kan också behöva utveckla färdigheter i att
kunna fatta och genomföra beslut samt att hantera
övergångar och växlingar i livet.

Anordna orienteringskurser inom vuxenutbildningen

https://www.skolverket.se/skolutveckling/anordna-och-administrera-utbildning/anordna-utbildning-inom-vuxenutbildningen/anordna-utb/anordna-orienteringskurser-inom-vuxenutbildningen
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Kvalitetsarbetet är vägen till

• högre resultat och måluppfyllelse

• likvärdighet inom organisationen

• att kunna prioritera bättre 

• koll på läget!

Kvalitetsarbete i praktiken

https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a65b50e/1553965962840/pdf3381.pdf
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Skolverkets stödmaterial



Forskning för skolan
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Sammanfattning

• Det mångfacetterade uppdraget

• Samverkan

• Det gemensamma ansvaret
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Reflektera i små grupper 

Diskutera tillsammans:
När blir studie- och yrkesvägledningen som 
bäst? Vad är utmaningarna och möjligheterna? 
Tänk både generellt och individuellt och utifrån 
era olika professioner.

Återsamling kl 11.00
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Vad vill ni skicka med från diskussionen?

Menti.com kod:11802602



Sida 26

Mentimeter 13 september
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Mentimeter 16 september
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Mentimeter 17 september
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Tack!
mikaela.zelmerloow@skolverket.se

agnetha.kronqvist@skolverket.se




