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Studie- och yrkesvägledning som kunskapsområde. En nordisk 
jämförelse. 

 
Inledning 
Jag har samlat material och styrdokument från våra nordiska grannländer om ämnet ”Studie- och 
yrkesvägledning” som ett eget kunskapsområde i skolan. Ämnet kallas Utdanningsvalg (UTV) i Norge, 
Elevhandledning (grundskola)och Studiehandledning (gymn.) i Finland och Uddannelses-, erhvervs- 

og arbejdsmarkedsorientering (UEA) i Danmark. Ämnena har det gemensamma målen att förbereda 

eleverna för att kunna göra medvetna och kunskapsbaserade val av sin framtid gällande studier och 
yrken. Ämnet innehåller också mål om att utveckla kunskap om sig själv, kunskap och färdigheter om 
utbildning och arbetsliv liksom stöd och verktyg för att kunna fatta beslut om sin framtid. I de tre 
länderna har också läromedel utvecklats för ämnet i skolan. De är i mer eller mindre hög grad 
utförligt utarbetade vilket genomgången senare kommer att beskriva mer om.  
 
Texten bygger främst på de styrdokument som ligger till grund för detta (skol)kunskapsämne hos 
våra nordiska grannar men också med stöd av det material/böcker som finns utvecklat för 
kunskapsämnena i resp. land. Jag kommer först att göra en historisk tillbakablick med fokus på det 
”ämnesinnehållsliga” i syoverksamheten i Sverige med stöd av Nilsson (2005) samt utvecklingen på 
området fram till och med 2010. Avslutningsvis görs en jämförelse mellan de fyra länderna. 
 
 
Historik studie- och yrkesorientering i den svenska skolan 
 
Enhetsskolan 
I och med försöksverksamheten med den nioåriga enhetsskolan under 1950-talet uppstod, enligt 
Nilsson (2005), en mer kontinuerlig syoverksamhet i skolan. En speciell funktionär med benämningen 
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yrkesvalslärare skulle ansvara för yrkesorienteringen i skolan. Den yrkesorienterande undervisningen 
fick schemalagd tid i timplanen. Förutom undervisningen skulle yrkesvalslärarens tid också användas 
till enskild yrkesvägledning, studieorientering, kontaktarbete, utplacering i praktik och 
föräldramöten.  Den praktiska yrkesorienteringen (pryon) skedde under fyra veckor under de högre 
årskurserna.  
 
Grundskolan 
Med grundskolans successiva införande 1962 och framåt försvann ämnet eller den allmänna 
teoretiska yrkesorienteringen som istället skulle inrymmas inom ämnet samhällskunskap. 
Kunskapsstoffet skulle dessutom integreras i grundskolans samtliga ämnen. Pryon minskade till tre 
veckor. Med Lgr 62 formulerades målen kring syoverksamheten med principen om det fria valet av 
studieväg. Oberoende av yttre möjligheter skulle alla elever ha tillgång till lika utbildningsmöjligheter 
och elevens studieväg skulle utformas genom successiva val av föräldrarna i samråd med eleven. 
Syos uppgift var att underlätta valen under elevens studietid. Under kapitelrubriker som Studie- och 
yrkesorientering och Praktisk yrkesorientering konkretiserades målen i programpunkter som 
studieorientering, teoretisk yrkesorientering, anlagsorientering, enskild vägledning, praktisk 
yrkesorientering och kontaktarbete. Yrkesvalsläraren hade ett samordnande ansvar för att målen 
skulle genomföras. 
 
 Principen om elevens fria val av utbildning och yrke som kom med Lgr 62 bekräftades med Lgr 69 
liksom Lgy 70. Skolan skulle förbereda eleverna inför val av utbildning och yrke genom träning i 
beslutsfattande, att skaffa sig information, att skilja mellan fakta och värderingar och att bidra med 
inte valen skulle styras av traditionella värderingar speciellt beträffande kön. Syo skulle dessutom 
uttalat vara en uppgift för alla som verkar i skolan. Med Lgr 69 följde att den praktiska 
yrkesorienteringen skulle omfatta 2 veckor och endast i 9:e årskursen. 
Under enhetsskolan och grundskolan samt det nya gymnasiet på 60-talets slut så tydliggörs 
konflikten mellan, å ena sidan, anlagsprövning och begåvning som tillsammans med 
arbetsmarknadens behov skulle utgöra underlag för val av yrke (matchningsfilosofin) och, å andra 
sidan, individens fria val. Vägledningens dubbla roll, att både tjäna individen och samhället, 
framträder allt mer under den här perioden. 
 
70-talet 
Under 70-talets början tar utbildningsdepartementet ett samlat grepp om studie- och 
yrkesorienteringen. Nyttan både för individen och samhället lyfts fram och problematiseras.  Nilsson 
(2005) menar att man här tar en klar ställning för att studie- och yrkesvägledningens (syv) uppgift är 
att utgå från individens behov. Under 1971 presenterade en proposition om syo i grundskola och 
gymnasium med förslag om en särskild syo -funktionär eller det som senare kom att kallas syo - 
konsulent. I proppen lyfts också fram att syo skall bidra till att vidga elevernas kunskap om 
valmöjligheter och samtidigt motverka begränsningar i studie- och yrkesval beroende på social 
bakgrund, kön och geografiska faktorer. Syo skall också vara en motvikt mot andra inflytande som 
massmedia, hemmiljö, kamrater mm. och också bistå eleverna att utveckla sina resurser så att de 
själva kan kontrollera och styra sina livsvillkor. Arbetsliv och skola skulle granskas kritiskt. Syo skulle 
på så sätt medverka till att medvetandegöra eleverna och på sikt därmed samhällsförändring.  Vikten 
av samhällsekonomisk nytta betonades också dvs. felinvesteringar och studieavbrott skulle på det 
här sättet kunna begränsas.  
 
Syo i skolan formulerades som en viktig uppgift för alla i skolan. Skolledningens ansvar för både mål 
och verksamhet för syo tydliggjordes. Syo – funktionären skulle nu samordna och leda verksamheten.  
Den moderna och s.k. kompensatoriska syon var född.  Yrkesvalslärarsystemet avskaffades med bl.a. 
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argumentet om vikten att skilja på lärarfunktionen och syofunktionen. I ASÖ 1973/74:55 
konkretiserades syoverksamheten gemensamt för både grundskola och gymnasium utifrån 
ovanstående ideologi . 1974 drogs försöksverksamheten med den nya syofunktionen igång. En 
ettårig utbildning på högskolenivå i studie- och yrkesvägledning startade redan 1971 för att kunna 
försörja skolorna med utbildade syofunktionärer. 
Den femåriga försöksverksamheten förlängdes fram till 1984 då den permanentades. 
 
Under senare delen av 70-talet utvärderades syoverksamheten och trots en del brister, bl.a. gällande 
okunskap hos lärare och hos skolornas ledning om målen med verksamheten samt att 
syoverksamheten många gånger enbart var en fråga för syofunktionären, föreslogs en 
permanentning av systemet med syokonsulenter. Under samma period pågick ett reformarbete av 
skolan som utmynnande i en ny läroplan för grundskolan(Lgr 80). 
I Lgr 80 betonades vikten av samarbete mellan skolan och arbetslivet och skolans uppgift att 
förbereda eleverna för samhälls- och arbetslivet. Lärarnas roll framhölls tydligare än i tidigare 
läroplaner.  Arbetslivsorienteringen framhölls samtidigt som yrkesorienteringen tonades ner. Den 
praktiska yrkesorienteringen omvandlades till praktisk arbetslivsorientering. Praon utökades till 6-10 
veckor från tidigare 2-3 veckor (pryo). Eleverna skulle dessutom ges utökade möjligheter till ett fritt 
studieval genom temaarbeten och temastudier. I Lgr 80 skrevs det också fram mål och riktlinjer vilket 
gav en mer tyngd och tvingande karaktär. Exempelvis fanns formuleringar som ”Skolan skall” eller 
”Lärare skall” som inte funnits tidigare. I läroplanen står bl.a. att lärare och syofunktionär skall 
samarbeta och planera undervisning som berör arbetsliv och annan syo. 
 
80-talet 
Under de första åren på 80-talet pågick en strid om syofunktionen skulle kombineras med 
ämnesundervisning eller inte. Både utbildningsadministrativa skäl från utbildningshåll, ideologiska 
aspekter från olika politiska partier och argument från de yrkesverksammas sida ledde till en livlig 
debatt om hur tjänstekonstruktionen bäst skulle se ut.  Resultatet blev syokonsulenttjänster med i 
huvudsak syo -uppgifter men där undervisning kunde ingå liksom andra skoladministrativa uppgifter. 
 
Under fortsättningen av 80-talet kom målen för syoverksamheten att uppfattas alltmer otydlig och 
ansvaret kom att oftast ligga på den enskilde syokonsulenten trots beskrivningarna om ledningens 
och hela skolans ansvar. De studier av syoverksamheten som skolöverstyrelsen genomförde under 
slutet av åttiotalet och början av nittiotalet kom senare att bekräfta denna utveckling. Samtidigt kom 
utbildningen av syokonsulenter att alltmer inriktas mot det enskilda vägledningssamtalets betydelse 
på bekostnad av det samhällsvetenskapliga inslagen. 
 
Under 80-talet tilltog utvecklingen mot en avreglerad och målstyrd skola som kröntes med en 
kommunalisering av skolan 1989. Skolan skulle nu styras av grundläggande mål i skollagen och med 
övriga mål och riktlinjer i läroplanerna för olika skolformer. I läroplanskommitténs förslag till  
ny läroplan för grundskolan fanns förslag om att avsätta 120 timmar till undervisning i orientering om 
utbildning och arbetsliv. Förslaget hade också stöd hos remissinstanserna. I propositionen togs detta 
inte med hänvisning till att arbetslivsorienteringen skulle finnas kvar men bestämmas lokalt och inte 
centralt.  I Lgr 80 skulle prao minst omfatta 6 veckor men i Lpo 94 tas detta bort och omfattningen 
fick nu bestämmas lokalt. Nationella bestämmelser kom sedan läroplanernas införande 1994, både i 
Lpo 94 och Lpf 94, endast att finnas i dessa dokument.  Liksom i Lgr 80 så beskrivs dock fortfarande 
hela skolans ansvar för syo. I Lpo 94 skrivs dessutom ansvaret fram för skolans olika personalgrupper 
samt rektors ansvar tydliggörs. Sammantaget kan sägas att den nationella styrningen av 
syoverksamheten försvagas i hög grad i och med övergången till en målstyrd och decentraliserad 
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skola. Läroplanerna fastställer dock att lokala kommunala skolplaner och lokala arbetsplaner för den 
enskilda skolan skall ange hur målen i läroplanerna skall förverkligas, utformas och organiseras.  
Syoverksamheten skall på så sätt styras av dokument på två nivåer, nationellt och lokalt. 
 
90-talet och 2000-talets början 
Under 90-talets början ske en större utvärderingar av hur syoverksamheten kom att fungera efter 
permanentandet ((Borén och Lovén 1991). Utvärderingen visar på brister i kunskap om 
verksamhetens mål och riktlinjer hos lärare och hos skolornas ledning samt att syoverksamheten 
många gånger är synonymt med syofunktionären.  Avhandlingarna av Henrysson (1994) och Lovén 
(2000) visar på också samma problem, dvs. att verksamheten inte är hela skolans ansvar och därmed 
inte når målen i styrdokumenten.   Under 90-talets mitt byts namnet syokonsulten ut till studie- och 
yrkesvägledare främst beroende på ändringar i examensordningen för universitet och högskolor.  
Studie- och yrkesvägledarexamen blev den nya benämningen efter avklarad utbildning. 
 
 En större utvärdering av Skolverket (UG95) visade bl.a. på stora variationer mellan kommunerna på 
tillgång på studie- och yrkesvägledare, skillnaden mellan skolor var så stor som sex gånger mellan de 
med de största respektive de mista resurserna. Detta bekräftades av en studie av Fransson och 
Kriegholm (1997).  Dessa problem och brister i måluppfyllelse samt att verksamheten visats sig ha 
stora variationer i kommunerna i resurser och inriktning i verksamheten ledde så småningom fram till 
särskild vägledningsutredning som kom att få namnet Karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45). 
Utredaren, Ingegärd Sahlström, analyserade den rådande situationen beträffande 
vägledningsverksamheten inom skolan men också gällande arbetsförmedling och andra institutioner. 
Utredningen visade återigen på att kunskapsområdet syo i skolans verksamhet blivit liktydigt med 
det arbete som studie- och yrkesvägledaren gjorde. Utredningens förslag om tillämpningar av 
styrdokumenten och förnyad organisation ledde inte till något ställningstagande eller proposition.  
Inget hände och utredningen följdes inte upp.  
Skolverkets kvalitetsgranskningar (2000, 2002) visade också på brister på den vägledning och 
information som elever fick både i grundskolan och på gymnasiet.  Bland annat framkom att elever 
på grundskolan upplevde att informationen inför gymnasievalet kom försent. Vägledarna höll med 
om vikten att starta valprocessen tidigare men menade att det var svårt att kunna kom in i 
undervisningen tidigare, dvs. få tid från skolämnena för informera om vidare studier och arbete. 
 
Bristerna och Allmänna råd 
Med anledning av brister som framkommit i Skolverkets fortsatta utvärderingar av syoverksamheten 
(2005 och 2007) publicerade Skolverket 2009 Allmänna råd och kommentarer om studie- och 
yrkesorientering. 
Skolornas och kommunernas arbete med studie- och yrkesorientering har framför allt uppvisat 
brister då det gäller styrning och ledning, resursfördelning och i samarbetet mellan skola och 
arbetsliv. Studie- och yrkesorientering har varit lågt prioriterad och inte engagerat alla de 
yrkeskategorier inom skolan som utpekas i läroplanerna i tillräcklig utsträckning. Alltför ofta har 
studie- och yrkesorientering blivit ett uppdrag enbart för enskilda studie- och yrkesvägledare. Syftet 
med de allmänna råden och kommentarerna är att de ska bidra till att förbättra studie- och 
yrkesorienteringen inom samtliga skolformer så att verksamheten blir likvärdig och av hög kvalitet i 
hela landet. 
 
De allmänna råden beskriver att studie- och yrkesorientering förekommer i undervisningen, i olika 
former av vägledning och genom informationsinsatser och berör all personal i skolan. 
I undervisningen utvecklar eleverna kunskaper om samhälle och arbetsliv samt får erfarenheter av 
yrkeslivet. Vägledning handlar om att stödja eleven i att utforska, identifiera och formulera sina 
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intressen och möjligheter och därigenom komma fram till individuella och välgrundade val 
beträffande studie- och yrkesvägar. Utifrån sina behov behöver eleverna information om studie- och 
yrkesvägar för att göra väl underbyggda val. Studie- och yrkesvägledaren har en central roll i studie- 
och yrkesorienteringen och är en person som har utbildning och specialistkunskaper inom området. 
Rektorn har ansvar för skolans resultat och har, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att den 
studie- och yrkesorienterande verksamheten organiseras så att eleverna får vägledning inför de olika 
val som skolan erbjuder och inför val av fortsatt utbildning och yrke. 
De allmänna råden beskriver vidare under rubrikerna Styrning och ledning, Personal och kompetens, 
Skolan och arbetslivet och Information och vägledning om hur skolan bör organisera, genomföra och 
utvärdera syoverksamheten.  
De allmänna rådens implementering och vilka effekter de fått har ännu inte utvärderats (sept.2010). 
Skolverket kommer rimligen göra en utvärdering i framtiden i detta avseende. 
 
I juni 2010 beslutade riksdagen om en ny skollag. Den nya skolagen innebär ingen förändring av 
syoverksamheten. Undervisning eller orientering om utbildning och arbetsliv finns inte omnämnt i 
lagen och följaktligen finns det inte heller med i timplanen för grundskolan eller i poängplanen för 
program i gymnasieskolan. Studie- och yrkesvägledningen skall fortsatt utformas lokalt och styras av 
läroplanerna från 1994 samt de allmänna råden från 2009 (se ovan). 
 
Sammanfattning 
Under perioden från enhetsskolan på 50-talet till 2010-talet kan man konstatera att 
syoverksamheten endast under enhetsskolan haft schemalagd tid i timplanen eller med andra ord 
varit ett eget ämne i schemat. Syoverksamheten har beskrivits mer eller mindre utförligt fram t.o.m. 
Lgr 80 utan att vara schemalagt med stöd i skolans timplan. Sedan införandet av grundskolan 1962 
har verksamheten beskrivits som hela skolans ansvar utan reglering omfattningen.  Fokus har, under 
tiden från 60-talet till 80-talets permanentande av syoorganisationen med särskilda syofunktionärer, 
riktat in sig på skapandet av en speciell syofunktion med ett samordnande ansvar för skolans 
syoverksamhet.  Utvecklingen mot ett ökande inslag av praktisk yrkesorientering för grundskolans 
elever pågick fram till Lpo 94 då det kom att helt avregleras för att istället decentraliseras och 
bestämmas lokalt.  Läroplanskommittén till Lpo 94 föreslog schemalagd tid för syo vilket skulle 
inneburit att området skulle blivit ett ämne i skolan men förslaget togs i med i regeringens 
proposition om en ny läroplan. 
 
 Man kan konstatera att de utvärderingar som gjorts har återkommande visat på brister då det gäller 
styrning och ledning, resursfördelning och i samarbetet mellan skola och arbetsliv. Studie- och 
yrkesorientering inte blivit ett ansvar för alla i skolan som mål och riktlinjer föreskrivit . Studie- och 
yrkesorienteringen har tenderat att vara ett uppdrag enbart för enskilda studie- och yrkesvägledare. 
 
Utvecklingen av studie- och yrkesvägledning som ett eget kunskapsområde i skolan har varit 
annorlunda gällande Danmark, Finland och nu senast i Norge. 
 
Finland 
I Finland finns det både nationellt formulerade mål för studie- och yrkesvägledningen och avsatt tid i 
timplanerna både för grundskola och gymnasium. 
 
Grundskolan 
 I läroplanen för den grundläggande utbildningen (Utbildningsstyrelsen, Finland 2004) formuleras 
målen inledningsvis för det som kallas elevhandledning på följande sätt: 
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Elevhandledningens uppgift är att stödja elevens tillväxt och utveckling så att eleven kan 
främja sina studiefärdigheter och sitt sociala mognande samt utveckla kunskaper och 
färdigheter som behövs för att planera sitt liv. Med stöd av elevhandledningen träffar 
eleven avgöranden om studier, utbildning, vardagsliv och levnadsbana, vilka grundar sig 
på elevens egen förmåga och egna intressen. Syftet med elevhandledningen är att främja 
ett resultatrikt skolarbete, att öka välbefinnandet i skolan och att förebygga utslagning. 
Med elevhandledningens hjälp främjas också pedagogisk och etnisk jämställdhet och 
jämställdhet mellan könen. 
Elevens trygga övergång vid studievägens etappmål skall stödjas genom samarbete 
mellan elevhandledarna och de studiehandledare som svarar för handledningen på 
andra stadiet och lärarna. Samarbetet skall sträcka sig över gränserna mellan 
läroanstalter och skolnivåer. 

 

Eleverna skall bl.a. utveckla sin självkännedom och självständighet, utveckla sin beslutsförmåga och 
lära sig söka relevant information. Eleven skall också få stöd och handledning för sin yrkesinriktning 
och val av utbildning och yrke. 
I de riksomfattande läroplansgrunderna fastställs målen för elevhandledningen i årskurserna 1–2, 3–
6 och 7–9.  Timfördelningen för den grundläggande utbildningen beskriver att alla elever i 
grundskolan har minst två årsveckotimmar elevhandledning i klass (en årsveckotimme = 38 timmar 
per år). Handledningen genomförs oftast under de tre sista åren av den grundläggande utbildningen 
(7-9). Elevhandledningen i klass sköts i allmänhet av studiehandledaren (motsv. vägledare), vanligtvis 
en lärare som specialiserat sig i elevhandledning (vägledning). I de lägre klasserna genomförs 
handledningen i samband med undervisningen i andra läroämnen eller skolans övriga verksamhet. I 
de övre klasserna i grundskolan ska det ordnas arbetslivsorientering som ger grund för elevernas val 
av utbildning och yrke. Oftast bekantar sig eleverna med arbetslivet under en eller två veckor långa 
s.k. PRAO-perioder. I samband med dem kan eleverna också ges möjligheter att bekanta sig med 
yrkesutbildningen. För undervisningen i elevhandledning finns speciellt utarbetat läromedel t.ex. i 
form av portfolioböcker. Exempelvis Rätt riktning av Alanen m.fl. (2008). Det är elevens egen bok där 
man under olika rubriker som t.ex. Jag - en studerande, Jag är bra, jag söker min livsstil, På väg mot 
andra stadiet och På väg ut i arbetslivet jobbar med övningar, inventeringar av intressen, egna 
bedömningar av olika förmågor och möjligheter, information om vidare studier och om arbetsliv, 
övningar att skriva CV och om vad man ska tänka på inför en intervju. Elevhandledningen beskrivs i 
materialet som träning i studieteknik, att göra val i skolan, i självkännedom, i kontakten med 
arbetslivet, för fortsatta studier och olika livsval. 
Boken av Alanen m.fl. upplevs väldigt genomarbetad, fräsch och snyggt designad. Boken bygger på 
både psykologiska och socialpsykologiska teorier och använder sig bl.a. John. L. Hollands 
yrkesvalsmodell (RIASEC-modellen) för att reflektera över sin personlighet och intressen. Hollands 
test utgår från en personlighetsteori som bygger på att det finns sex olika personlighetstyper som i 
sin tur passar i olika yrkesmiljöer. 
 
Gymnasiet 
Studie- och yrkesvägledningen på gymnasiet kallas studiehandledning.  
I läroplanen för gymnasiet (Utbildningsstyrelsen, Finland 2003) tydliggörs att studiehandledningens 
syfte är att stödja de studerande i studierna under gymnasietiden och se till att de har tillräckligt med 
sådana kunskaper och färdigheter som de behöver vid övergången till fortsatta studier och arbetsliv. 
Beskrivningen fortsätter på följande sätt: 
 

Studiehandledningen skall bilda ett kontinuum som fortsätter hela den tid 
gymnasieutbildningen pågår. Kurserna i ämnet skall ge de studerande möjlighet att skaffa 
sig sådana grundläggande kunskaper och färdigheter som de behöver för att kunna 
planera sina fortsatta studier och sitt val av yrkesinriktning. I val- och problemsituationer 
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och för att utveckla förmågan att fatta beslut skall de studerande ges handledning enskilt 
och i smågrupper. I den personliga handledningen skall de studerande kunna diskutera 
frågor angående sina 
studier, sitt val av utbildning och sin yrkes- och karriärplanering, sin framtid och sin 
livssituation. 

Studiehandledningen skall vidare sporra eleverna att bli självständiga och ta ansvar för sina studier, 
lära sig att hitta relevant information om arbetsliv och för vidare studier, utveckla sin förmåga att 
fatta beslut och att kunna realistiskt bedöma sina förutsättningar och möjligheter. 

I gymnasiet finns det en obligatorisk kurs och en valbar fördjupningskurs i studiehandledning där 
målen konkretiseras genom undervisning där undervisningsmaterial i form av portfolioböcker 
används. En kurs omfattar i medeltal 38 lektioner, vilket kan spridas ut över all tre årskurserna. Ett 
exempel på en bok som används är Vägvisaren av Hiekkataipale m.fl. (2005). Materialet är baserat på 
målbeskrivningarna i läroplanen och syftar till att ge stöd och färdigheter som behövs för studierna, 
förbättra elevens självkännedom, stimulera funderingar om yrkesval och vidare studier samt 
förbereda studenten för arbetsmarknaden. Innehållet berör studieteknik, att hitta sin egen 
inlärningsstil, att hitta sin egen väg i livet, kunskap om arbetslivets villkor och vidare studier.  
Studenten får jobba med övningar, inventeringar av intressen, egna bedömningar av olika förmågor 
och möjligheter, information om vidare studier och om arbetsliv, övningar att skriva CV och om vad 
man ska tänka på inför en intervju. Upplägget liknar upplägget för elevhandledningen på grundskolan 
men är något mer fördjupat och omfattande.  

Det finska systemet och styrdokumenten är tydligt både med syfte och med innehåll i ämnet. Elev 
och studiehandledningen finns med i läroplanernas timplaner.  Läromedlen som beskrivits ovan är 
moderna och utformade för att undervisningen skall leva upp till målen.  Det finska systemet upplevs 
totalt sett som genomarbetat och seriöst. 

Danmark 
Den nioåriga grundskolan i Danmark kallas fortfarande folkskola och har ett system med klasslärare 
som följer klassen under hela perioden. Eleverna har dessutom möjlighet till ett tionde år om man 
behöver mer tid för att klara ämnena eller för att mer tid att välja vidare utbildning.  Klassläraren 
undervisar i de flesta ämnena. Sedan 70-talet har klassläraren också ansvaret för både enskild 
vägledning av eleverna men också för undervisningen i Uddannelses-, erhvervs- og 
arbejdsmarkedsorientering (UEA). I Danmark kan vägledningen vara organiserad på olika sätt i olika 
kommuner.  Skolvägledaren, som ofta arbetar deltid med detta vid sidan om annan undervisning, 
eller en ungdomsvägledare som arbetar på ett centra i kommunen fungerar som stöd för klasslärarna 
för undervisningen i UEA och är en resurs för de elever som behöver mer vägledning. I kommunen 
finns också en skolkonsulent i UEA, kommunens expert på området, som är ett stöd för 
skolvägledarna med material, kompetensutveckling (Plant 1996). 
 
Målet med ämnet Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering (UEA) är formulerat enligt 
följande:  

Formålet med uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering er, at den enkelte elev 
tilegner sig alsidig viden om uddannelses- og erhvervsmuligheder, forstår værdien af livslang 
læring og uddannelse samt opnår kompetencer til at foretage karrierevalg. 
(Fælles Mål. Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering. Undervisningsministeriets 
håndbogsserie nr. 24 – 2009) 
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UEA är ett av folkskolans tre obligatoriska ämnesområden från förskoleklassen till och med 9:e klass. 
Dessa områden har inte tilldelade timmar i timplanen men ingår i undervisningen i de obligatoriska 
ämnena, dvs. inom de ämnenas anslagna timtal. Det är rektors ansvar att bestämma hur 
undervisningen skall organiseras, dvs. från vilka andra ämnen som tid skall tas till UEA. 
 
 
Genom undervisningen skall eleven uppnå färdigheter och kvalifikationer för att förbereda 
utbildnings- och yrkesval och förstå valet som en process, där dels den enskildes förutsättningar och 
kompetenser, dels de utbildnings- och yrkesmässiga möjligheterna skall förstås mot en bakgrund av 
samhällets behov.  
Undervisningen skall ske med hänsyn till den enskilde elevens utbildningsplanering och därmed bidra 
till eleven får kunskap om sina förmågor, förutsättningar och kompetens. Den studerande skall också 
utarbeta av en personlig utbildningsplan för hans/hennes vidare utbildning. 
 

De tre centrala kunskaps- och färdighetsområdena är: Det personliga valet, Utbildning och yrken och 
Arbetsmarknaden. I styrdokumentet från utbildningsministeriet finns också en vägledning hur 
undervisning kan läggas upp utifrån de tre centrala områdena men också t.ex. beskrivningar om 
föräldrarnas viktiga roll och hur skolan skall samarbeta med dem.  Aktiviteterna är också tidsmässigt 
angivna för olika årskurser från förskoleklass till 9:e årskurs (10:e).  Internationalisering och 
globalisering i förhållande till yrken och arbetsmarknad berörs också i vägledningen. Sammantaget är 
det 32-sidiga styrdokumentet en omfattande beskrivning om ämnets mål, organisering och 
genomförande. 
 
I undervisningen används sedan material som utvecklats av förlag eller lokalt i kommunerna för 
ämnet UEA. Ett exempel är Udskolningsforlaget som gjort en temaserie med material för de tre olika 
stadierna; 1-3, 4-7 och 7-10. De har dessutom material som riktar in sig på den utbildningsplan som 
eleverna kan påbörja i 6:e klass.  Ett annat förlag som har del tryckt material men mer av 
webbaserade verktyg är Studie & Erhverv.  Landsorganisationen (LO) har också UEA-material som är 
riktat till 7-10 klass, som finns tillgängligt på via deras hemsida. Många kommuner som t.ex. 
Köpenhamns kommun har eget utarbetat UEA-material som kan användas av lärarna i skolorna.  
 
Målen med UEA och beskrivningen om undervisningens innehåll samt genomförande är väl 
utformade i de danska styrdokumenten. Det danska systemet med att klassläraren är ansvarig med 
stöd av vägledaren och undervisningsmaterial har en svaghet i och med att UEA inte är fastställt i 
timplanen. Däremot talar styrdokumenten tydligt om att UEA skall genomföras under hela 
skolgången och att eleven skall få stöd inför sitt utbildningsval för vidare studier. Ämnet är 
formaliserat i så måtto att det skall ges undervisning i ämnet. 
 
Norge 
Norge är det senaste landet av de tre som infört ett eget ämne som har med studie- och 
yrkesvägledning att göra. 
 
I en utredning (NOU 2003:16) introducerades ett nytt ämne under namnet Programfag til valg som 
något nytt i ungdomsskolan. Grundskolan skulle knytas närmare till den videregående skolen 
(gymnasiet) och syftade till att utveckla elevernas förmåga att göra medvetna val. Yrkesrådgivningen 
(vägledningen) upplevdes som ytlig pga. vägledarnas bristande kompetens och tid.  Ämnet skulle 
införas från hösten 2006, men försöksperioden blev förlängd till hösten 2008. Syfte med ämnet var 
tredelat: 
 

 Ge eleverna bättre möjligheter till väl underbyggda val 
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 Underlätta elevernas övergång till gymnasiet. 

 Ge en bättre och anpassad undervisning. 
 
Juni 2008 ändrades ämnets namn till Utdanningsvalg, permanentades och fick en egen kursplan 
(Utdanningsdirektoratet: Laereplan)  
 
Överordnat syfte med ämnet: 

 Skall tjäna både individ (stöd för medvetna val, identitetsutvecklande) och samhället (färre 
drop-outs och ge kunskap om både utbildning och arbetsliv). 

 Lärarnas kompetens är avgörande för att ämnet skall lyckas. 
 
Syfte med ämnet för eleverna: 

 Pröva ut intressen, bli medvetna om begåvning och anlag. 

 Kunskapsbaserade val. 

 Utveckla fördjupning i ämnet och reflektera över egna val. 
 
Exempel på ämnesinnehållet att utveckla elevernas valprocesser: 

 Vem är jag (8. årsk.): 
Reflektera over egna resurser, tankar om framtiden, kunskap om lokalsamhället. 

 Vad ska jag bli (9. årsk.): 
Kunskap om jobbsöks processen, skriva ansökan och CV, kännedom om olika yrken. 

 Vad väljer jag (10. årsk.):  
Kunskap om utbildningsprogrammen i videregående skole, kunskap att genomföra medvetna 
val. 

 
Målen är också att eleverna skall ges tillfälle att reflektera över möjligheter, att motverka stereotyper 
och fördomar (kön och yrken).  Det skall också ges möjligheter till praktisk fördjupning samt skapa 
engagemang att lära via val och från egna intressen . 
 
Timtal i ämnet är bestämt till 113 timmar under 8-10:e årskurserna (60-minuters enheter).  
 
Material för ämnet finns i form arbetshäftet Min Framtid.  Häftet omfattar många uppgifter som kan 
karakteriseras som reflektionsuppgifter. Exempel på detta är intressetester och frågebatterier som 
handlar om att känna sig själv och om att göra egna val både i dagliga livet och i större val gällande 
till exempel utbildnings- och yrkesval. Nedan följer ett utdrag ur en utvärdering från 2009 av ämnet 
Utdanningsvalg på fem skolor. Avsnittet gäller den läromedlen: 

 
Skolene kjøper inn heftet, og det skal følge elevene gjennom årene de har faget. Samtidig mener flere av 
lærerne at elevene ikke er modne for å jobbe med problemstillingene som reises angående valg i dette 
heftet. Dessuten mener mange av lærerne vi har snakket med, at heftet egner seg best for de 
høytpresterende elevene. 
Vårt inntrykk er at alle typer elever deler oppfatningene om at heftet ikke fungerer særlig 
godt. Elevene opplyser at de jobber mye med heftet, men er nokså unisont enige om at dette 
ikke er særlig utbytterikt. De sier heftet har mye repetisjon og nesten identiske oppgaver som 
handler om hva man liker å gjøre, hvordan man ser på seg selv, osv. Dette kan selvsagt også 
ha sammenheng med hvordan heftet brukes av lærerne.  (Spord Borgen, Jorunn & Lødding, 
Berit 2009 s. 70) 

 
Materialet ses alltså inte som särskilt uppskattat av varken lärare eller elever. Möjligen kan det vara 
att det är nytt och inte särskilt utvecklat och att lärarna inte är så insatta i ämnet som helhet. 
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Sammanfattning och jämförelse i tabellform 

SYV som kunskapsområde i fyra nordiska länder 2011

Årskurser Timplan Läromedel Anm

Finland 7-9, och gymn. Ja Ja Gymn: Obl. + valbar 
fördjup. 

D-mark 1-9 (10) Nej (N)ja, ser olika ut Obligatoriskt 
ämnesområde

Norge 8-10 i praktiken Ja Ja Nytt 2008, motverka 
dropout

Sverige Ej fastställt /hela 
skolans ansvar

Nej Nej Enhetsskolan 50-tal 
undantaget

 

Gemensamt innehåll

Det ind. valet/ 
självkännedom

Utbildning och 
yrken

Arbetsmarknad Anm.

Norge Ja Ja Ja Mer samhälls-
kunskaplig inr.

Danmark Ja Ja Ja Beroende på 
vägl.stöd och 
vilka läromedel

Finland Ja Ja Ja Mer inriktad på 
självkännedom 
genom ”tester” 
, studieteknik

Sverige Nja, otydligt 
men i finns i 
Allmänna råd

Ja i Allmänna 
råd

Ja i Allmänna 
råd

Inga läromedel 
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Läromedlen

Reflektionsövningar, 
”tester”

Prao el liknande Arbetsmarknad Anm.

Norge Ja, mindre utvecklat Mer av 
jobbskuggning 
undersökning

Ja ,relativt 
mycket

Mer samhälls-
kunskaplig inr.

Danmark Nja, beror på 
läromedel

Ja, inriktad på 
att undersöka

Ja, fokus på det 
under all årsk.

Beroende på 
vägl.stöd och 
vilka läromedel

Finland Ja, väl utvecklat. Mer 
gällande gymn.

Ja, grundskolan Ja, med fokus 
på villkor osv. 
med tanke på 
om det passar

Verktygslåda,
studieteknik. 
Matrl. ökar 
fördjupning

Sverige Beroende på den
individuelle 
st.yrk.vägl.

Delvis men 
inget stöd i 
styrdokument

Ja, via SO Inga läromedel 

 
Korta slutord av min översiktliga jämförelse. 
I jämförelse med våra nordiska grannländers exempel framstår den svenska syv-verksamheten både 
generellt svagare styrd och med en avsaknad av både schemalagd tid och arbetsmaterial. När man 
sedan jämför de tre länderna emellan så framstår Finlands exempel på utformning av 
kunskapsområdet med sin struktur och styrning som mest metodiskt och organisatoriskt 
genomarbetad. Ämnet finns både på grundskola och gymnasium, det finns utbildad personal 
(vägledare/handledare)som ansvariga för ämnet, timplan och läroplan finns liksom genomarbetade 
läromedel och material för ämnet. Finland framstår som det bästa exemplet i Norden gällande 
studie- och yrkesvägledning som eget kunskapsområde i skolan.  Frågan är om Sverige kommer att 
inspireras av de nordiska grannarnas exempel. 
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