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Information till skolledare och studie- och yrkesvägledare inom utbildningspaketet  
 

Det gäller våra elevers framtid –  
hjälp dem att göra väl underbyggda val! 

 
Tack för er anmälan till utbildningspaketet på temat skola-arbetsliv! Det är vår 
förhoppning att ni ska bli påfyllda och inspirerade med nya tankar, idéer och 
användbara verktyg att använda i det systematiska kvalitetsarbetet med ut-
gångspunkt i det ni redan gör på er skola. 
 
Många studier visar att unga är långt ifrån rustade med tillräckliga  
kunskaper om arbetslivet och olika yrken under sin skoltid. De skolor som 
arbetar kontinuerligt med studie- och yrkesvägledning genom hela grundskolan 
ser stora vinster genom att många elever upplever sig mer motiverade och 
känner en större lust till lärande. Lärare har en nyckelroll då de dagligen bidrar 
till elevernas självkännedom samt med information om yrken kopplat till olika 
ämnen.  
 
Under hösten 2014 har Skolverket och Arbetsförmedlingen därför erbjudit ett 
utbildningspaket med fokus på skola-arbetsliv i nära samarbete med länsstyrel-
ser, kommunförbund och regionförbund som har det regionala kompetensplatt-
formsuppdraget. Vi samarbetar även med Mälardalens högskola, Karlstads 
universitet, Högskolan i Halmstad, Göteborgs universitet, Umeå universitet och 
Malmö högskola som erbjuder deltagarna professionell handledning vid tre-fyra 
tillfällen mellan de två utbildningsdagarna.  
 
Utbildningspaketet har fokus på att studie- och yrkesvägledning på ett medvetet 
och systematiskt sätt i enlighet med styrdokumenten ska integreras i undervis-
ningen i olika ämnen. Satsningen riktar sig främst mot grundskolan, men även 
deltagare från andra skolformer är välkomna då material och exempel går att 
anpassa till var och ens förutsättningar. Ytterligare i fokus står samverkan mel-
lan skolan och arbetslivet med målet att bidra till en ökad kunskap om arbets-
marknaden. Målgruppen för insatsen är grupper av framförallt lärare, men även 
skolledare samt studie- och yrkesvägledare. Du som skolledare är mycket viktig 
i det långsiktiga kvalitetsarbetet med att integrera studie- och yrkesvägledning-
en i undervisningen. Du som studie- och yrkesvägledare fungerar som stöd i 
lärarnas process att gruppvis ta fram upplägg att använda i undervisningen. 
 
Satsningen som pågått sedan hösten 2014 med en inledande pilotomgång, 
kommer att fortgå till och med år 2016. I pilotomgången har ca 550 deltagare 
mötts på utbildningsdagar genomförda på sju orter i Sverige: Upplands-Bro, 
Halmstad, Göteborg, Bollnäs, Luleå, Borås och Skövde. Pilotomgången utvär-
deras i syfte att utveckla konceptet. Flera regioner står på tur och fyra-fem nya 
orter startar i ordinarie omgång under våren 2015, parallellt med utbildningsdag 
2 för höstens starter. Målet är att år 2016 ha nått 2 000 lärare runt om i landet. 
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Syftet med utbildningspaketet: 
 Att utveckla exempel på upplägg i undervisningen med koppling skola-

arbetsliv i undervisningen och med utgångspunkt i det centrala innehål-
let.  

 Att stärka eleverna att kunna göra väl underbyggda val för fortsatta stu-
dier och arbete. 

 Att visa på vinsterna med att integrera studie- och yrkesvägledningen i 
undervisningen. 

 Att öka kunskapen om arbetsmarknaden. 

 Att utveckla kontakten med det omgivande närsamhället. 

Resultat - efter utbildningen har deltagarna: 
 En ökad kunskap om arbetsmarknaden 

 Ett nätverk av kontakter inom regionen för samarbete skola-arbetsliv 

 En samlad bank av framtagna exempel på upplägg i undervisningen 

 Startat upp ett samarbete för fortsatt utveckling 
 
Det här är en unik satsning där Skolverket och Arbetsförmedlingen gemensamt 
kraftsamlar för att bidra till att elever ska stå rustade att göra väl underbyggda 
val inför studier och arbete i framtiden. Vi ser vikten av att skolledare deltar i 
hela processen men då framförallt under utbildningsdag 2. Fokus under den 
dagen ligger på presentationer av exempel på upplägg att använda i undervis-
ningen, på samverkan skola-arbetsliv och hur arbetet med studie- och yrkes-
vägledning vävs in i den ordinarie verksamheten i enlighet med styrdokumen-
ten. 
 
Utbildningsinsatsen hade inte varit möjlig att genomföra utan ett mycket gott 
samarbete med deltagande skolor. Vi känner oss glada, trygga och stolta att få 
erbjuda utbildningspaketet och ser fram emot en fortsatt, fördjupad och långsik-
tig samverkan!  
 
Vi ser fram emot att ses! 
 
 

Hälsningar från oss som arbetar med Skolverkets utbildningspaket för att 
stärka studie- och yrkesvägledningen i skolan! 

 
Agnetha Kronqvist, Bellita Torén, Elisabeth Berglund, Gunnel Sjögren,  

Jan Lindblom, Mikaela Zelmerlööw och Monica Lalander 
 
 
 
 
Bilaga 1: Kontaktuppgifter till oss i vägledningsprojektet 
  



Skolverket  

utbildningspaketet 

 3 (3) 
 

      

 
Kontaktuppgifter till oss i vägledningsprojektet Bilaga 1 

 
Mikaela Zelmerlööw, projektledare 
mikaela.zelmerloow@skolverket.se, 08-527 334 49 
 
Elisabeth Berglund, ansvarig utbildningspaketet/organisation 
elisabeth.berglund@skolverket.se, 08-527 335 83 
 
Agnetha Kronqvist, stödmaterial och filmer kring studie- och yrkesvägledning,  
agnetha.kronqvist@skolverket.se, 08-527 332 69 
 
Monica Lalander, stödmaterial och filmer kring studie- och yrkesvägledning 
monica.lalander@skolverket.se, 08- 527 334 15 
 
Bellita Torén, stöd i handledningsprocessen 
bellita.toren@skolverket.se, 08-527 35 96 
 
Jan Lindblom, framtagande av allmänna råd kring studie- och yrkesvägledning 
jan.lindblom@skolverket.se, 08-527 334 70 
 
Gunnel Sjögren, administrativa frågor 
gunnel.sjogren@skolverket.se, 08-527 334 17 
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