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Evidensbasen om livslång vägledning
L I V S L Å N G

Livslång vägledning är många olika
aktiviteter som hjälper medborgarna att
hantera sina individuella levnadsbanor
inom utbildning och arbete
Vägledning kan vara användbar för alla
medborgare, oavsett ålder och under
hela livscykeln (i lärande, i arbete eller
utan arbete).

V Ä G L E D N I N G

Det finns en omfattande
forskningsbas om livslång
vägledning, som stödjer
dess användning som ett
nyckelverktyg inom politik
för utbildning, sysselsättning,
ungdomsfrågor och sociala
frågor.

Vägledning lägger fokus på att ge individer förmåga
att själva välja beträﬀande sitt liv, lärande och arbete.

Vägledning kan tillhandahållas av utbildningsorganisationer, oﬀentlig arbetsförmedling, fristående
karriärvägledningstjänster, arbetsgivare eller
samhällsorganisationer. Den kan vara oﬀentligt
eller privat ﬁnansierad (eller en blandning av båda).

De som har nytta
av vägledningen är
enskilda personer, deras
familjer och gemenskaper
och de organisationer
där de studerar och
arbetar samt samhället
i stort.

Livslång vägledning
är ett viktigt verktyg
i arbetet med
Europa 2020-målen
inom utbildning,
sysselsättning, fattigdom
och social utestängning.

Förstå det som är känt om eﬀektiviteten hos livslång vägledning

Utveckla ny politik och nya tjänster

Livslång vägledning påverkar utbildningsresultat, ekonomi, sysselsättning och social utveckling

Tio evidensbaserade principer för utvecklingen av politik och tjänster för livslång vägledning

Inom utbildningssystemet har
vägledningen dessa eﬀekter:

Inom sysselsättningssystemet har
vägledningen dessa eﬀekter:

• Gör individerna engagerade i lärandet.
• Klargör vägar genom lärande och arbete.
• Stödjer förvärvandet av färdigheter
i karriärplanering (för att hantera lärandet,
arbetet och livet) och kompetens för
anställningsbarhet.

• Stödjer individer i att ta steget ut i arbete.
• Ökar ﬂexibiliteten på arbetsmarknaden.
• Bidrar till att säkerställa att kompetens
används eﬀektivt.
• Stödjer individer i att klara förändringar
i arbetslivet.

Livslång vägledning är mer eﬀektiv när den
1) är livslång och fortskridande
2) har en meningsfull koppling till deltagarnas
bredare erfarenheter och liv
3) erkänner individers mångfald och tillhandahåller relevanta tjänster i förhållande till
deras behov
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4) kombinerar en rad olika insatser (t.ex. stödverksamhet mellan fyra ögon och online)
5) uppmuntrar till förvärvande av färdigheter
i karriärplanering
6) är holistisk och väl integrerad i andra
stödinsatser

7) omattar arbetsgivare och personer som arbetar
och ger aktiva arbetsplatserfarenheter
8) tillhandahålls av kompetenta, välutbildade och motiverade yrkesutövare
9) bygger på karriärinformation av god kvalitet
10) kvalitetssäkras och utvärderas.

Övervaka genomförandet
och kontrollera kvalitet och eﬀektivitet
Kvalitetssäkring och utvärdering bör vara inbyggda i genomförandet
av alla tjänster för livslång vägledning. Nyckelinslag i detta är följande:
• Använda sig av ELGPN:s ramverk för kvalitetssäkring och evidensbas (QAE).
• Ta fram en utvärderingsstrategi.
• Oﬀentliggöra resultaten från forskning och utvärdering för att utöka evidensbasen.

Genomföra ny politik och nya tjänster
Såväl tillhandahållandet av tjänster som tjänsternas utformning bör baseras på evidens.
Det är viktigt att de ﬁnansiärer, chefer och yrkesutövare som deltar i tillhandahållandet
av livslång vägledning är medvetna om evidensen och omsätter den i praktiken.

