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Ökad högskoleövergång

Undersökningar visar att övergången till 
högre studier varierar stort i Fyrbodal och i 
ett antal kommuner har relativt få invånare 
eftergymnasial utbildning. Ju längre avståndet 
till en högskola eller universitet är, desto lägre 
är utbildningsnivån. Andra faktorer som 
påverkar människors val av studier och yrken 
är föräldrarnas utbildningsnivå, kön (genus) 
och företagskulturen på den ort man bor.



Vad ska jag bli när jag blir stor?

Marcus Svensson (HV)

Henrik Erlandsson (Fyrbodal)



Är det en slump eller var 
det förutbestämt? 



En teori om rättvisa 
Tre idealtypiska samhällen

Brukssamhälle - en dominerande 

industri.

Man föds i in i ett yrke, det mor och far 

arbetar med kommer en också att arbeta 

med, den lokala produktionen och könet 

avgör om man hamnar på 

pappersbruket, gruvan, jordbruket – eller 

husjungfru vid 14 års ålder! 

5 % går vidare till högre studier – det är 

medfött! SYV är inget som behövs!

Samhället kan sammanfattas med: bli vid 

din läst! Stabilitet och förutsägbarhet! 

Välfärdssamhället – ett pluralistiskt 
industrisamhälle. 

Utbildning avgör vad du kommer att arbeta 
med! Alla går 9 år i statens-
industriarbetarskola. 60 % går vidare till 
yrkes - eller teoretisk linje (3 år). 

Information om olika yrken via studiebesök, 
klassrumsbesökare från olika fackförbund, 
näringsliv och företag  – prao i åttan och 
pryo i nian.

Att gå vidare till högskolan – den dörren är 
öppen!

Samhället kan kanske ändå sammanfattas 
med: 25 år, guldklocka med möjlighet till 
mer. 

Informations-, kunskaps-, nätverks-, 
risksamhället, kärt barn har många namn! 
Ett samhälle där information och 
kommunikation tillsammans med nya 
tekniska utvecklingar står i centrum.

Alla går i skolan till 18/19 års ålder men 
alla är inte godkända. Föräldrars 
utbildningsbakgrund, lokal 
näringslivsstruktur, kultur och tradition har 
stark påverkan på  ungas ambition med 
studierna.  

Samhället kan sammanfattas med 8 000 
olika jobb att välja på, men framtidens 
arbeten är inte uppfunna än. 15 år i skolan 
och 15 minuter med SYV 15, minuter innan 
valet! 

NPM



Sverige 2019

En rad statliga utredningar, myndighetsgranskningar, 
forskningsstudier och andra undersökningar pekat på 
det faktum att målet om en bred och integrerad studie-
och yrkesvägledning i enlighet med styrdokumenten inte 
har fått något riktigt genomslag. Denna bild förstärks 
också av erfarenheterna från den här utredningens 
arbete som visar på brister när det gäller tillgång till 
studie- och yrkesvägledning och stora variationer i 
kvalitet på den vägledning som erbjuds. 



Utmaningar - Svårigheterna finns på flera plan

• Det handlar det om att engagera alla personalgrupper i skolan i arbetet med studie- och yrkesvägledning. Detta 
har visat sig vara en stor utmaning.

• Det handlar också om ett styrningsproblem. De intentioner som har kommit till uttryck i olika styrdokument är 
tydliga, men de har inte omsatts i praktiken.

• Huvudmännen saknar ofta tydliga riktlinjer för studie- och yrkesvägledningen och uppföljning av verksamheten 
sker sällan. 

• Skolverket kan konstatera att det råder viss osäkerhet kring begreppet hos målgrupperna. Studie- och 
yrkesvägledning uppfattas fortfarande ofta som synonymt med, och alltför avgränsat till det arbete och den 
yrkesroll studie- och yrkesvägledaren har. Även studie- och yrkesvägledarna själva gör detta misstag. 

• I grundskolorna blir studie- och yrkesvägledningen inte sällan en parentetisk insats – kopplad till praktik och valet 
av gymnasieutbildning – istället för en integrerad del av undervisningen från tidiga årskurser.



• ”15 år i grundskolan och 15 
minuter med SYV.” 

• Som styrningen ser ut idag, så 
är den för mjuk.

• Alla (finansdepartement, 
socialdepartement, politiker, 
näringsliv) säger samma sak –
det är jätteviktigt, men 
förändring sker inte……

• Ansvaret (bollen) ligger nu hos 
huvudmännen. 

Mikaela Zelmerlööw (Skolverket)







Traditionella val sitter inte bara i skolans väggar, utan också i samhället 
och området som skolan befinner sig i stort. Utmanas inte dessa val 
låter vi ofta det omedvetna få styra.

Sara Nordström

Vi är alla studie- och 
yrkesvägledare! 



Sociala barriärer 
– ineffektiv 
kompetensförsörjning

Potentiellt kan snedrekrytering med avseende på kön och 
familjebakgrund förekomma i alla samhällsgrupper, och 
oavsett var man befinner sig i betygsfördelningen. Det kan 
därför inte uteslutas att den utgör en av de största 
källorna till ineffektivitet i kompetensförsörjningen som 
det ligger i både individens och samhällets intressen att 
minimera.

En bättre organiserad och bredare SYV som minskar 
studievalens beroende av elevers sociala bakgrund och 
könstillhörighet skulle bidra till ökad individuell och 
samhällelig välfärd 



Vilket samhälle skulle du välja från
ursprungspositionen?



Studie- och yrkesvägledning innan högstadiet

Förskoleklass År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6

Föräldramöte Utvecklingssamtal SYV-dag

Lektion
Lektion

Lektion

Lektion
Lektion

Lektion

Möt en yrkesambassadör



Föräldramöten – kan 
utmana social och 
kulturell reproduktion

Undersökningar visar att övergången 
till högre studier varierar stort i 
Fyrbodal och i ett antal kommuner 
har relativt få invånare 
eftergymnasial utbildning. Ju längre 
avståndet till en högskola eller 
universitet är, desto lägre är 
utbildningsnivån. Andra faktorer som 
påverkar människors val av studier 
och yrken är föräldrarnas 
utbildningsnivå, kön (genus) och 
företagskulturen på den ort man bor.



Möt en
yrkesambassadör
digitalt



Lynk & Co’s manager of press relations, Cecilia Hedlund.









Mats Gustavii, adjunkt musikhögskolan Arvika



Åk 1-3

Åk 4-6

Lektionsmaterial –
Vad ska jag bli när jag blir stor?



Motivated to achieve
Tillfälligt socialt kapital kan omvandlas till 
betydande kulturellt kapital hos unga 
människor genom att de aktivt får att lyssna på 
och delta i samtal och med potentiella 
förebilder. Dessa interaktioner och samtal 
hjälper eleverna i att utveckla ambition och 
förväntningar om deras framtida vägval, samt 
ökar deras självförtroende för hur de kan gå 
vidare på den vägen.



Elever som strax tar studenten

Årskurs 6



Kostersalt UF & Event 
Marketing UF 



Breddade och
fördjupade kunskaper
-”Vad ska jag bli när
jag blir stor”

Centrumskolan Dingle



Inspiring the Future





Kunskap är makt – ökad valkompetens!

• Insikt. Självkännedom: Vem är jag? Vad kan jag? Vad vill jag? Mina 
starka respektive svaga sidor? Vad behöver jag lära mig (träna mer)?

• Utsikt. Kunskap om alternativ: Vad finns det för möjligheter i 
omvärlden? Vad vet jag om utbildning, yrken och arbetsliv? Hur ska 
jag få reda på mer? 

• Framsikt. Olika typer av beslut: Hur går jag vidare? Vem eller vad kan 
underlätta respektive hindra mig under ”resan”? 



Alla böjar skolan med drömmar!



Tidigt cementeras framtiden

Barns yrkesambitioner är starkt formade och begränsade av 

könsstereotyper, socioekonomisk bakgrund, samt de yrken de känner 

till redan som mycket unga barn (5–6 år). Tyvärr verkar dessa 

uppfattningar allt som oftast befästas under skolgången, snarare än 

utmanas. Dessa faktorer kommer därmed att påverka i vilken grad de 

anstränger sig under vissa lektioner och kurser i skolan, det program de 

väljer på gymnasiet, den utbildning de väljer att studera på högskolan 

och de jobb de till slut ”hamnar på” i livet. 

Chambers, N. m.fl. 2018



Det har jag aldrig 
provat tidigare så 
det klarar jag helt 
säkert! 

Astrid Lindgren



Motivation för 
lärande

Skolverkets och olika 
forskningsansatsers erfarenheter 
är att när studie- och 
yrkesvägledning integreras i 
undervisning ser eleverna mål 
och mening med skolan och 
upplever större motivation att 
lära. 

SOU 2019:4





Vem arbetar med 
vad i framtiden?

Henrik Erlandsson & Marcus Svensson 



Vem arbetar med vad i 
framtiden?

Marcus.svensson@hv.se

Henrik.erlandsson@fyrbodal.se

mailto:Marcus.svensson@hv.se
mailto:Henrik.erlandsson@fyrbodal.se


Fika och utställning 
Återsamling i bankettsalen 14:30


