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Yttrande över betänkandet I mål – vägar vidare för att fler unga ska
nå målen med sin gymnasieutbildning, SOU 2022:34 (U2022/02457)
Sveriges Vägledarföreningen har beretts möjlighet att yttra sig över
utbildningsdepartementets remiss I mål – vägar vidare för att fler unga ska nå
målen med sin gymnasieutbildning, SOU 2022:34, Dnr U2022/02457. Föreningen
ställer sig positiva till de förslag som läggs fram i betänkandet men väljer att endast
yttra sig över de delar som specifikt handlar om studie- och yrkesvägledning.
Sveriges Vägledarförening konstaterar, precis som utredaren, att ett flertal utredningar
de senaste åren lagt fram förslag om en förstärkt studie- och yrkesvägledning,
utredningar som föreningen har lämnat synpunkter på. Vi konstaterat också, precis
som utredaren påpekar, att regeringen valt att inte gå vidare med ett flertal av
förslagen.
Föreningen välkomnar utredningens förslag om förtydligande i lagstiftningen om
studie- och yrkesvägledning och en starkare styrning och uppföljning men konstaterar
samtidigt att förslagen inte kommer att nå målen med att förstärka studie- och
yrkesvägledningen utifrån elevernas behov. Vi ser med besvikelse att inte heller den
här gången lyfts möjligheten att införa ämnet Framtidsval i grundskolan motsvarande
det som finns schemalagt i våra nordiska grannländer. Ett schemalagt ämne skulle ge
alla elever en likvärdig grund att bygga vidare på utifrån var och ens behov.
Föreningen delar inte heller utredningens syn att förtydligandet i lagstiftningen inte
kommer att få ekonomiska konsekvenser. Ett stort antal av Sveriges grundskolor har
en slimmad organisation för studie- och yrkesvägledning. Alla skolor har heller inte
tillgång till personal med kompetens för att uppnå målen. En skarpare lagstiftning och
förstärkt uppföljning av Skolinspektionen bör leda till att skolorna måste förstärka sin
organisation vilket kan innebär betydande kostnader för vissa skolor.
Föreningen konstaterar också att de vägledare som ska genomföra samtal med de
elever som inte når examen i dagsläget inte finns. Sveriges Vägledarförening vill
därmed också lyfta fram problemet med bristen på utbildade studie- och
yrkesvägledare.
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Studie- och yrkesvägledarutbildningens dimensionering idag täcker inte behovet inom
skolan, det verksamhetsområde som utbildningen i första hand utbildar för. Till det
kommer att studie- och yrkesvägledarexamen efterfrågas inom
arbetsmarknadsinsatser av olika slag, nu senast Omställningsstudiestödet som
infördes 1 oktober 2022. Bristen på vägledare gör att många verksamheter har mindre
resurser till uppdraget än vad som stipulerats eller använder sig av icke-kvalificerad
personal för uppdraget.
Samtidigt konstaterar föreningen att den så kallade ”överbryggarutbildningen” till
studie- och yrkesvägledare, som vände sig till personer med en avlagd
högskoleexamen, har gjort sin sista antagning av studerande och kommer att
försvinna. Umeå universitet har svårt att ersätta de platser som försvinner genom att
utöka platserna på den ordinarie utbildningen. Det innebär att inom några år kommer
antalet utbildade studie- och yrkesvägledare att succesivt minska om inte krafttag görs
redan nu för att öka dimensioneringen och återinföra ”överbryggarutbildningen”.
Sveriges Vägledarförening vill därför starkt betona att de förslag om studie- och
yrkesvägledning till olika grupper som redan är beslutade tillsammans med de förslag
som betänkandet lägger fram kräver en kraftigt utökad dimensionering av studie- och
yrkesvägledarutbildningen redan idag och vi förutsätter att den frågan finns på
regeringens bord.
För Sveriges Vägledarförening
Karin Asplund
Ordförande
e-post: info@vagledarforeningen.se
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