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Sammanfattning 

Undersökningens syfte är att studera om elever fått vägledningen som hjälpt dem inför deras 

gymnasieval. Fokus ligger på att belysa om vägledningen hjälpt och hur den sett ut samt hur 

eleverna skulle vilja ha det. De teoretiska utgångspunkterna innefattar teorier om valprocessen, 

vägledningsmodeller och tidigare forskning inom vägledning. Vi har intervjuat sex elever i 

årskurs nio som har fått vägledningsinformation. Metoden vi använt oss av är fokusgrupp-

intervju, därefter har en narrativ analys gjorts - även kallad berättarform.  Resultatet visar att 

elever önskar lära känna sin studie- och yrkesvägledare. Resultatet visar också att eleverna vill 

ha vägledning tidigare under högstadiet.  

 

 

Nyckelord 

Narrativ, fokusgrupp, studie- och yrkesvägledning, konstruktivistisk vägledning, KASAM 



 

Abstract 
 

The purpose of this analysis is to find out whether students have received the guidance they 

have needed to help them in their selection of High School. This study focuses on whether the 

guidance have helped the students, how has it been structured and how would the students 

themselves want it. The theoretical basis for this study includes theories about the selection 

process, models for counselling as well as earlier research on counselling. We have interviewed 

six ninth grade students who recently have received career counselling. The applied interview 

method has been a focus group interview, followed by a narrative analysis - also known as a 

descriptive form of analysis. The result shows, that students wish to be able to get to know 

their Career Counsellor better. It shows even that the students would like to receive counselling 

at an earlier stage during their studies at Junior High School. 
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Inledning 

”Vet du ungefär vad du vill bli?” 

”Det är en så stor fråga, så det kunde jag inte riktigt svara på” 

Citat elev. 

 

Vi lever i en snabbt föränderlig värld och ett samhälle som ställer stora krav på individen. Tidigt 

i livet ställs vi inför våra första stora val och redan i skolans grundår måste vi fatta beslut som 

påverkar våra liv i ett längre perspektiv.  

Vi kan säga att det finns en djungel av möjligheter som den unga personen ska orientera sig i. I 

grundskolan gör femtonåringarna några av sina första betydelsefulla val, där de ska välja 

program till gymnasiet. Vi talar om 17 program som alla erbjuder ett oöverskådligt utbud av 

inriktningar där eleven också måste ta ställning till valbara kurser. Dessutom ställs de inför att 

också välja skola. Det pågår samtidigt en massiv kommersiell påtryckning från skolorna som 

också ska värderas och sättas i relation till valet. Dessa beslut kanske inte av oss vuxna 

uppfattas som livsavgörande men för den unge, oerfarne personen tror vi att det här kan vara en 

viktig händelse i livet.  

I vägledningssituationen är det avgörande att möta eleven i dennes sammanhang. I utbildningen 

till studie- och yrkesvägledare (syv) ingår bland annat samtalsmetodik. Detta borde medföra att 

samtalen håller hög kvalité där eleverna blir hörda. Vi har dock sett motsatsen på vår praktik till 

exempel i situationer där eleverna får så mycket icke efterfrågad information att de nästintill 

drunknar.  

Många vägledare tenderar att ge för mycket faktainformation snarare än vägledning (Lindh 

1997), hur påverkar det beslutet om valet? Maktobalansen är också en påverkande faktor i 

vägledningen då studie- och yrkesvägledaren har en maktposition gentemot eleven som både 

vuxen och specialist (Lindh 1997). Vågar eleverna ställa alla frågor de vill ställa till sin 

vägledare och hur begränsar tiden som erbjuds för varje enskilt samtal? På en del skolor erbjuds 

endast ett samtal inför gymnasievalet och på andra erbjuds fler.  

Vi är intresserade att ta reda på hur eleverna uppfattar vägledningen och om de har blivit 

hjälpta. 
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Bakgrund 

Vägledning ska ta hänsyn till varje individs specifika situation och önskemål men olika faktorer 

som tiden och vägledarens kunskap om klass, kön och etnicitet påverkar utgången av 

vägledningen. En del elever behöver mer vägledning, till exempel flera tillfällen, än andra men 

varje vägledningstillfälle ska av vägledaren betraktas som lika viktigt. Vi tror inte att detta alltid 

uppnås. 

I vår utbildning till syv har vi fått lära oss att se bortom oss själva och distansera oss från våra 

värderingar. Detta för att eleverna ska vara i fokus. Dock har vi under vår praktik upplevt att 

eleverna ibland blir förbisedda i till exempel informationsgivandet. Om ett vägledningssamtal 

blir alltför faktagivande är det stor risk att eleven blir förbisedd och dennes talutrymme riskerar 

att minskas. Samtalets innehåll är avgörande för vägledningens kvalité då ett professionellt 

samtal ska vara både informerande och vägledande. I Lpo 941 står det:  

 

”Studie och yrkesvägledaren, eller den personal som fullgör motsvarande uppgifter ska: 

”informera och vägleda eleverna inför den fortsatta utbildningen och yrkesinriktningen…” 

sid. 15. 

 

”den studie och yrkesorienterade verksamheten organiseras så att eleverna får vägledning 

inför de olika val som skolan erbjuder och inför fortsatt utbildning.” sid. 16-17. 

 

Detta förutsätter kunskaper om de regler och direktiv (som gymnasievalet kräver) som hela 

tiden förändras och är en färskvara. För att ge professionell vägledningen måste den person som 

ska utföra vägledningen se eleven som individ och lotsa denna genom valprocessen 

Vi vet att vägledningen och informationsgivandet ser olika ut i olika skolor. I en del skolor 

erbjuds endast ett eller två samtal inför gymnasievalet. Val- och beslutsprocessen tar olika lång 

tid för olika personer och detta tas det alltså inte hänsyn till i alla skolor. Vi vet också att 

skolorna inte alltid har en kompetent syv som utför vägledningen och att det inte alltid är ett 

samtal med en dialog utan att man bara ”kollar av” att eleverna gjort ett val. Detta faktum har vi 

själva varit delaktiga i under vår samtalspraktik. Vi har också upplevt det som Gunnel Lindh 

talar om i sin avhandling (1997) att vägledarna tenderar att hellre ge information än att vägleda. 

Som observatörer under sådana samtal såg vi att eleverna många gånger hade svårt att till 

exempel hävda sig gentemot vägledaren för att bryta in med egna tankar, frågor och 

funderingar.  

Enligt forskning (Lovén 2000) är ungdomar lättpåverkade i sina val av olika yttre faktorer som 

tillexempel media, föräldrar och vänner med mera. Vi tror att syv är delaktiga och kan påverka 

elevernas val både positivt och negativt beroende på om studie- och yrkesvägledaren har 

förmågan att se eleverna i sin helhet och inte bara ger information.  

                                                      
1 www.skolverket.se datum: 080306 
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I budgetpropositionen2 för 2007 menar man att syv har en nyckelroll i elevernas val.  Där 

belyses den bristande matchningen mellan arbetsmarknadens efterfrågan och elevernas 

studieinriktningar vilket över tid kan medföra en ökad arbetslöshet. Propositionen påvisar vikten 

av att ha en utbildad syv i skolan som kan tillgodose elevernas behov av vägledning, stöd och 

tydlig information. Detta för att minska felvalen hos eleverna så att de hamnar rätt i sina 

yrkesval. Här ökar då kraven på vägledaren som skall ha aktuell kunskap och hålla sig à jour 

inom både utbildningar och yrken.    

Detta är intressant då det inte i skollagen står något om att syv ska finnas på skolan. Vi vet att 

flera skolor trots detta inte har syv och att det inte är obligatoriskt att gå till de samtal som 

erbjuds. Det är svårt att hålla med om att syv har en nyckelroll då avsaknaden av syv är 

uppenbar på många håll.  

I en undersökning från skolverket3 har man titta på hur förändringar inom gymnasieskolan har 

inverkat på elevers omval, den visar att var åttonde elev gör omval till ett nytt program.  

Detta medför en kostnad för samhället vilken kanske skulle kunna minskas genom att skolorna 

anställer kompetent personal. Det behövs professionell hjälp för att minska den stress och 

ångest som eleverna upplever för att skapa en vettig valprocess. De väl genomtänkta valen 

skulle bli fler och därmed skulle omvalen minska. För att syv ska kunna ge vägledning krävs det 

att eleverna känner förtroende för syv vilket byggs upp med tiden och genom regelbunden 

kontakt. Syv behöver få bygga upp sin relation med eleverna såsom lärarna får möjlighet till att 

göra under flera år. 

Det finns en motsägelse i dessa resonemang då man först påstår att syv har en nyckelroll för att 

lösa matchningen och att omvalen är stora och att man i andra ändan inte kräver att skolorna 

skall ha en behörig syv. Vi ser att detta blir kostsamt för både samhälle och individ då denna blir 

kvar inom skolans ram och försenas med att träda in i vuxenlivet. 

Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien är att undersöka hur eleverna har upplevt vägledningen inför gymnasievalet.  

Följande forskningsfrågor har vi använt för att nå fram till vårt syfte. 

 

• Vad är vägledning för eleverna? 

• Vilken betydelse har samtalet och vägledningen haft för gymnasievalet? 

• Hur vill eleverna att vägledningen ska vara? 

 

                                                      
2http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=37&dok_id=GU031D27&rm=2006/07&bet=1D27¨da

tum: 080310 

3 www.tremedia.se datum: 080521 
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Teori och forskningsanknytning 

Här presenteras den forskning vi lutar oss mot. Vår kunskapssyn som baserar sig på våra 

erfarenheter som växt fram, genom studier och praktik, har vävts in i texten. Ur det holistiska 

synsättet tar vi hänsyn till elevernas kontext. Det är ur detta synsätt som vårt grundantagande 

uppstått då vi anser att vägledning generellt inte uppnår alla delar som ett professionellt 

vägledningssamtal bör innehålla. 

Ungdomars känsla inför valet 

Anders Lovén är forskare inom området studie- och yrkesvägledning och har skrivit en 

avhandling om elevernas känsla/situation inför gymnasievalet. Hans forskning visar att 

ungdomar inte vet vad de vill, vilken kapacitet de har och att de är osäkra på sig själva, samt att 

kunskapen om yrkeslivet är dålig. Detta till trots finns det en positiv syn på att gå ut i yrkeslivet 

(Lovén 2000). Att välja program till gymnasiet kräver att du sätter dig in i en hel del 

faktainformation, detta i sin tur skapar troligtvis dissonans då du behöver väga in både fördelar 

och nackdelar när du gör ditt val. Även de som har god självkännedom och andra fördelaktiga 

förutsättningar (föräldrar med insyn i utbildningssystemet) kan känna stress inför valet eftersom 

ungdomar i de flesta fall är förhållandevis omogna. Det är svårt att behärska all den information 

och de regler som gymnasievalet innebär. Ju mer stress man upplever i sitt val desto fler 

irrationella val görs. Vi tror att ungdomar ser detta som ett stort och viktigt val där syv kan var 

behjälplig och då menar vi inte bara i informationsgivande utan också med att ta in den sociala 

biten och belysa värderingar. Detta tror vi kan minska stressen kring valets betydelse.   

Informationsgivande i samtal 

Att använda sig av samtal som verktyg är något som Gunnel Lindh har skrivit om i sin 

avhandling, där hon tittat på hur syvs samtalsmetodiska kompetens inverkar på elevens 

möjlighet att bli hörd i samtalet. En slutsats Lindh gör är att det finns en konflikt mellan syvs 

allmänna mål och individens önskemål och behov. Hon menar att det blir så viktigt för 

vägledaren att ge den praktiska informationen gällande gymnasievalet att det ibland krockar 

med elevens behov. Men att det ändå finns ett relativt stort utrymme för individen att göra sig 

hörd och ställa sina frågor (Lindh 1997)  

Om syv har som intention att ge information men tenderar att ge för mycket sådan i samtalet så 

kanske detta gör att eleven inte ”tar in” något alls. Vi tror inte att syv och elever alltid förstå 

varandra, då en 15-åring kanske talar ”sitt språk” och syv ”ett annat”, då det kan vara en stor 

ålderskillnad emellan dem.  Om det förhåller sig på detta sätt kan informationen som ges av syv 

och den respons syv får av eleven missförstås. Bara för att eleven gör sig hörd är det inte säkert 

att den har fått rätt hjälp utifrån sina behov. Det kan också vara så att syv inte besitter den 

samtalsmetodiska kompetens som behövs. Det här tror vi i sin tur kan skapa osäkerhet och en 

ännu större förvirring hos eleven. Vi ställer oss skeptiska till det relativa stora utrymme för 
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elevernas frågor som Lindh (1997) talar om faktiskt existerar då många skolor idag inte har en 

egen och behörig syv på skolan. 

Vi lever i ett informationssamhälle där vägledningssamtalen präglas av ett informationsgivande 

då gymnasieskolan består av många olika program och ännu flera inriktningar. Eventuella 

framtida högskolestudier måste också tas in i valet vilket gör det ännu svårare för eleven, samt 

kan skapa en stor beslutsångest vilket i sin tur medför att gymnasievalet får onödiga 

proportioner.  

Beslutsprocess 

Sociologen Aaron Antonovsky är skaparen till KASAM-begreppet som visar hur vi går igenom 

olika faser då vi fattar beslut. Antonovsky talar om en begreppsmässig utveckling som 

innehåller tre komponenter i KASAM: Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Relationen mellan de tre komponenterna påverkar om man har hög eller låg känsla av 

sammanhang (KASAM) (Antonovsky A, 2005). Höga värden innebär att individen har en stark 

känsla av sammanhang och därmed en hög förmåga att hantera utmaningar vilket eleverna gör 

då de väljer till gymnasiet.  

Vi tänker att det är viktigt för eleverna att förstå varför de får vägledning och hur vägledningen 

kan hjälpa dem, alltså att sammanhanget får betydelse. Som syv menar vi att man måste hjälpa 

eleverna att se och förstå sitt eget sammanhang om inte detta uppnås tror vi att detta kan 

resulterar i felval som i sin tur kan påverka självkänslan negativt.  Å andra sidan tror vi att 

denna process i förlängningen kan öka självmedvetenheten, vilket är positivt i sammanhanget då 

detta i förlängningen troligen ökar självkänslan. Med det menar vi att efter man gjort ett eller 

flera felval som påverkat negativt så kan det utveckla förmågan till eftertanke vid beslutfattande. 

Detta utvecklar individens KASAM. Ur ett samhällsperspektiv medför felval onödiga 

omkostnader och ödslar resurser för alla.  

Vägledningsmodeller och professionella samtal 

Det finns många olika vägledningsmodeller, Vance Peavy (1998) som är professor i psykologi 

har utarbetat en nytänkande vägledningsmodell som lutar sig mot konstruktivismens teorier.  

Teorin bygger på redan befintliga förmågor och tillgångar hos individen, att få en person att se 

dessa delar hos sig själv och utifrån det återskapa ”meningsfulla och flexibla former inom 

individen själ” (sid. 23) är viktigare än att ge svar.  I denna modell kan vägledaren bland 

använda sig av ”levnadsrummet”. Levnadsrummet kan beskrivas som en övergripande mall som 

konstrueras av; livserfarenheter, upplevelser, idéer, fördomar, föreställningar, trosuppfattningar, 

värderingar, vanor och inlärda beteenden. På detta sätt menar Peavy att man kan underlätta för 

klienten att förstå sin aktuella livssituation, och utifrån det vägleda (Peavy 1998).  

Vi tycker att Peavys förklaring av konstruktivistisk vägledning kan förenas med de tre faserna 

som Kerstin Hägg och Svea Maria Kuoppa (1997) redogör för. Faserna kan sammanfattas enligt 

tre färdigheter som utgör grunden för det professionella samtalet.   

Fas 1: lyssna, omformulera, sammanfatta, respektera och härbärgera den andres version, ställa 

frågor, vara tydlig, vara specifik, inleda och avsluta samtal   
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Fas 2: sammanfatta ur vägledarens perspektiv, verbalisera, konfrontera, utmana, listning, 

visualisering, rollspel, information 

Fas 3: spåna, inventera, formulera delmål, utvärdera, avsluta 

 

Fas 1: är till för att vägledaren ska kunna förstå klientens dilemma, att kunna lyssna är en 

förutsättning för att använda sig av vägledning som verktyg.  

Fas 2: här är syftet att hjälpa klienten med de eventuella hinder som är aktuella, dock inte 

genom att vägledaren på något sätt fattar beslut åt klienten.  

Fas 3: kan hjälpa klienten att tydliggöra hur han/hon kan gå tillväga för att uppnå sina mål 

(Hägg & Kouppa 1997, kap. 3).     

 

Syv har inte ofta inte tid att ”se” eller ta hänsyn till elevens sammantagna livssituation. För att 

göra ett väl underbyggt eller övervägt val så kanske det behövs tid och samtal där hela elevens 

hela kontext tas in. Då tidsbristen är ett faktum i vägledningen behöver samtalet struktur för att 

så mycket som möjligt av elevens behov ska kunna tillgodoses och för att syv ska få fatt på det 

eleven efterfrågar.  

 

Metod och genomförande 

Valet av forskningsmetod grundas på de frågor vi vill ställa då vårt mål är att få fram individens 

upplevelse av vägledningen. Fokusgruppen är ett effektivt sätt att ta reda på en grupps attityder 

till olika företeelser. En enskild fråga kan i en grupp få stor betydelse och där med få en stor 

tyngd i diskussionen. Vi har valt en narrativ ansats i analysen för att presentera elevernas 

upplevelser. Den tolkningen ger en mer överensstämmande berättelse av verkligheten. 

Fokusgrupp 

Historik 

Fokusgrupper användes innan 1980-talet nästan aldrig i andra sammanhang än 

marknadsundersökningar. Efter 1980-talet har metoden stadigt ökat och speciellt den 

samhällsvetenskapligt inriktade forskningen har börjat tillämpa metoden. Idag tillämpas 

fokusgrupper inom olika discipliner, bland annat inom sociologi, pedagogik, folkhälsovetenskap 

och marknadsföring med mera. Metoden användas för att ge forskaren inblick om hur kunskap, 

idéer används och utvecklas 
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Fokusgruppintervju  

Fokusgrupp är en typ av gruppintervju. Dock är alla gruppintervjuer inte fokusgrupper. Ett sätt 

att se på fokusgrupp är att det är en smalare teknik än gruppintervju då man strikt håller sig 

inom ramarna för det som ska diskuteras.  

Skillnaden kan definieras genom tre punkter (Wibeck 2000): 

 

• Fokusgrupp är en forskningsteknik där materialet används endast i forskningsändamål. 

• Samlar in data genom gruppinteraktion där den interaktiva diskussionen står i fokus. 

• Ämnet bestäms av forskaren och en moderator finns med. 

 

I fokusgrupper kan man få spontana gensvar från deltagare då det brukar bli ett högre 

engagemang mellan respondenter än med intervjuare i individuella samtal. Detta engagemang 

påverkar deltagarna så att de känner sig mer respekterade och känner större förtroende för 

forskningsprocessen (Tursunovic 2002). Wibeck (2000:22) hänvisar till Sandra Jovchelovitch´s 

argument för att använda fokusgrupper som metod: ”tänkande samhälle i miniatyr”. Denna 

metafor belyser vår tanke om det vi vill uppnå med fokusgruppintervju.  

”Människan framställer världen och sig själv i de berättelser hon skapar tillsammans med 

andra” (Skott 2004:9). 

 

Nackdelen med en fokusgruppintervju är om samtalet flyter utanför ramarna och intervjun 

kommer ur spår genom oväsentliga åsikter. Om gruppen är tyst är det nödvändigt att moderatorn 

går in och presenterar frågor rörande ämnet (Wibeck 2000). Detta innebär att man först och 

främst behöver kunna improvisera i en sådan situation och samtidigt ha kontroll över 

intervjumaterialet. En moderator sätter ramarna, presenterar diskussionsämnet samt håller 

diskussionen flytande. 

”Den ideala intervjupersonen existerar inte – olika personer är lämpliga för olika typer av 

intervjuer: en kan som vittne återge viktiga iakttagelser, en annan kan känsligt redogöra för 

personliga upplevelser och känslotillstånd, en tredje kan berätta fängslande historier.” Kvale 

(1997:136) 

 

Vi har valt fokusgruppintervju där vi fört samman deltagarna för att få en bild av deras olika 

upplevelser och få så mångfacetterade svar som möjligt i vår studie. Vi tror att en 

fokusgruppintervju är mer reflekterande och övergripande än enskilda intervjuer. I 

fokusgruppen reflekteras det som sägs då det är flera som deltar i samtalet, detta kan medföra att 

man får hjälp med att uttrycka sig och sätt ord på en känsla. En annan aspekt är att eftersom det 

är ungdomar som deltar kan enskilda intervjuer bli lite tråkiga då vi vill skapa ett större 

engagemang och få eleverna att känna sig betydelsefulla. Victoria Wibeck (2000) har använt sig 

av fokusgrupper och blev överraskad av metodens möjligheter och hur rikt datamaterial den 

gav. Fördelarna med metoden är att gruppen vidgar perspektivet i forskningsämnet eftersom 

deltagarna lyssnar på andra samtidigt som de talar utifrån egna erfarenheter. Detta medför att 

forskaren får möjlighet till att både få svar på sina frågor, och att upptäcka det som man inte har 

förväntat sig, med andra ord lyfter frågeställningen till en annan dimension. 
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”Berättandet skapar en meningsfull helhet där tid, mening, etik och identitet fångas och 

uttrycks” (Skott 2004:9). 

 

Det är genom fokusgruppens berättande forskaren kan få svar på sina frågor, även icke ställda 

frågor kan få svar då innehållet kan generera andra berättelser (Skott 2004). 

Valet av fokusgrupp känns som en utmaning och ett bra pedagogiskt arbetssätt. I vår utbildning 

har gruppvägledning inte haft en central plats varför vi såg detta som ett ypperligt tillfälle att 

öva på att arbeta med grupper. 

Narrativ forskning 

Hermeneutisk tolkning 

Hermeneutiken som tolkningsteori används idag för att ta reda på förståelsen av vad texten, 

handlingen, berättelsen och språket betyder i olika sammanhang (Skott 2004). ”Det handlar om 

att berätta delar av ett liv, att vårda genom ett deltagande lyssnande, att översätta från tal till 

skrift och att tolka utifrån olika metoder”(Skott 2004:11). Narrativ forsknings huvudsakliga 

uppgift är att tolka.  

Narrativ analys 

Varje dag berättar vi människor berättelser för varandra, det är ett naturligt sätt att kommunicera 

på. Dessa kommunikationer speglar den värld vi lever i och den syn vi har på den. Det har under 

de sista årtiondena vuxit fram ett relativt nytt tvärvetenskapligt forskningsfält som är 

berättelseforskning. Den narrativa analysmetoden inriktar sig på berättelser och den visar inte 

bara den enskilde individens berättelse utan också den värld han eller hon lever i (Wibeck 

2000). Att gripa sig an en berättelse innebär samspel mellan berättare och lyssnare. I det 

sammanhanget pågår en ständig tolkning då det är skillnad mellan att lyssna på eller att läsa en 

text. Avsikten är att tolka för att förstå och att skapa en begriplighet av en händelseföljd och sin 

tur omskapa detta till en ny berättelse. För att skapa en berättelse utifrån fokusgruppintervjun 

krävs det att forskaren har empatisk förmåga för att kunna leva sig in i intervjupersonernas 

upplevelser och kontext. Detta är viktigt då den narrativa analysens tillförlitlighet grundas på 

detta (Skott 2004).  

Gemensamt för de flesta berättelser är att det finns återkommande huvudfrågor och 

nyckelbegrepp. Vi vill bilda oss en uppfattning om elevernas upplevelser genom att fånga upp 

deras gemensamma huvudfrågor och nyckelbegrepp och därigenom komma åt den 

uppfattningsvärld de befinner sig i. Det narrativa ska utveckla gruppens berättelse och förtydliga 

elevperspektivet.  

Det är inte ovanligt att intervjudeltagarnas berättelser avlöser varandra och genom en analys av 

dessa kan man få fram intressanta aspekter av hur eleverna har uppfattat vägledningen. I 

lyssnandet och tolkandet kommer våra kunskaper att filtrera elevernas berättelser och omvandla 

dessa till en sammanhängande och gemensam berättelse. Vi har valt metoden eftersom den ger 

helhet åt berättelsen. Syftet är således inte att exakt återge vår fokusgruppintervju utan att 

förmedla ett försök till förståelse över situationen (Skott 2004). 
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Urval och avgränsningar 

Vi har använt oss av målinriktad sampling (DePoy & Gitlin 1999) i vårt urval vilket betyder att 

ett medvetet urval av intervjupersonerna är gjort genom redan bestämda kriterier. Vi använde 

oss av privata kontakter i vår efterfrågan på intervjupersonerna till fokusgruppen.  

Kriterierna: 

• Eleven går i nionde klass. 

• Eleven ska ha fått vägledningsinformation inför gymnasievalet. 

• Eleverna kommer från olika skolor. 

• Gruppen bestod av både pojkar och flickor. 

• Gruppen bestod av sex elever.  

 

Wibeck (2000) menar att en fokusgrupp bör bestå av mellan fyra till sex personer eftersom man 

i mindre grupper har lättare att göra sin stämma hörd och genom det lättare blir engagerad. 

Vår studie belyser elevperspektivet. Valet av fokusgrupp som metod har medfört att vi under 

intervjun följt och hållit oss till vår frågeguide (bilaga 3). En fokusgruppsintervju har utförts.  

Arbetsgång  

• Vi har tagit kontakt med intervjupersonerna genom deras föräldrar. Därefter skickade vi 

ut ett missivbrev (bilaga 1) till eleven där vi förklarade vad det var vi skulle göra.  

 

• Strax innan intervjun insåg vi att vi behövde filma vår grupp. Eftersom eleverna var 

över 15 år behövdes inte tillstånd från föräldrarna dock informerades de om detta i 

efterhand via e-post (bilaga 2). 

 

• Fokusgruppintervjun utfördes i en lokal på Stockholms Universitet Campus 

Conradsberg. Vi inledde med fika för att bekanta oss med varandra och lätta upp 

stämningen. Intervjun tog 1½ timme att genomföra. Intervjun spelades in på band och 

filmades. 

 

• Intervjun utfördes genom att vi författare agerade moderatorer och följde våra 

frågeteman (bilaga 3). 

 

• Därefter följde transkribering som användes som underlag till resultatdelen.  

Tillförlitlighet 

Tillförlitligheten har att göra med hur stark studiens validitet och reliabilitet är. Att kunna 

redovisa ett resultat som kan jämföras med andras liknande resultat styrker reliabiliteten. I vårt 

resultat ser vi tydligt att elever upplever stress, att de inte alltid vet vad de vill och att de saknar 

själva vägledningen i samtalen då informationen istället ofta får en central roll. Våra valda 

forskningsanknytningar visar också detta och kan därför stärka reliabiliteten i vår studie. I denna 

studie har vi en narrativ ansats då vi bearbetat resultatet i en analysform. Den narrativa 
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analysens tillförlitlighet grundar sig på forskarens empatiska förmåga som behövs för att kunna 

leva sig in i intervjupersonens upplevelser och kontext (Skott 2004). Validiteten i studien väljer 

vi hellre att kalla för trovärdighet då metoden varit fokusgrupp (Wibeck 2000). Detta för att 

deltagarna eventuellt inte känner sig tillräckligt fria att säga exakt vad de tycker och tänker. Det 

som talar för studiens trovärdighet är att gruppen lärde känna varandra och oss genom att vi 

startade vårt samarbete med att fika och småprata tillsammans. Miljön var trevlig och bidrog till 

att stämningen i rummet och mellan deltagarna blev öppenhjärtig och avslappnad.  

Vi tolkar resultatet genom vår kunskapssyn som är färgad av värderingar och fördomar (May 

2001). May menar också att den litteratur, teori och forskning vi använder oss av i vårt 

forskningsarbete också är färgat av sin tidsandas värderingar. Vi har med oss värderingar som 

formats av vår uppväxt och gjorda erfarenheter från den tid vi växt upp i. Detta har vi hållit oss 

medvetna om vilket vi tror har medfört att vi ansträngt oss mer och genom det gjort en mer 

objektiv tolkning av resultatet. 

Validiteten/trovärdigheten för arbetet ökar genom att vi filmat intervjun och genom detta kunnat 

”se” vad som ”sagts” och med lätthet kunnat orientera oss i ”vem som sagt vad”.  

Resultatet av studien kan inte ses som ett generellt resultat utan kommer att visa resultatet för 

den grupp som valts ut. 

Etiska ställningsstaganden 

Vi har tagit hänsyn till de fyra grundläggande huvudkraven som Vetenskapsrådet ställt upp och 

som lyder enligt följande: informationskravet, nyttjandekravet, konfidentialitetskravet och 

samtyckeskravet4. Deltagarna har informerats om vad vårt arbete handlar om och att vi 

eventuellt kommer att använda det när vi söker arbete. Vem/vilka som kommer att läsa 

uppsatsen har också att tagits upp. Vi har också informerat alla deltagare om att inga namn 

kommer att användas i uppsatsen, inte heller skolornas identitet kommer att finnas med. 

Resultatet som narrativ analys 

Här redovisar vi studiens resultat i berättarform. Vi har fört samman elevernas svar och deras 

redogörelser till en gemensam berättelse. Därefter har vi kopplat ihop berättelsen med de teorier 

vi har valt att utgå ifrån.  

Ur transkriberingsmaterialet har vi plockat ut elevernas åsikter och tankar och därefter fört in 

dem under några huvudfrågor. Huvudfrågorna skapades då vi såg att det transkriberade 

materialet delade upp sig i fem olika delar, dessa delar är de citat vi använder som rubriker i 

kapitlet.  

Vi har valt att skriva om citaten till skriftspråk för att underlätta och göra det mer 

sammanhängande då ord som liksom och så blir överflödiga.  

                                                      
4 http://www.vr.se/download/18.6b2f98a910b3e260ae28000360/HS_15.pdf 
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Då de sex eleverna hade likvärdiga skildringar och upplevelser har resultatet kunnat redovisas 

som en gemensam berättelse. När någon av eleverna ibland tyckt annorlunda har vi redovisat för 

det. 

”jag hade ingen aning om vem det var” 

Eleverna visste inte vem som var studie- och yrkesvägledare på skolan. Två elever hade sin 

biträdande rektor som syv – dennas personlighet medförde en svårighet för eleverna att 

respektera denna person som syv då eleverna upplevde syv som ”stissig”, det vill säga stressad 

och uppe i varv. För tre elever kom en helt okänd person till skolan och gjorde syv-jobbet och 

en av dem uppfattade syv som ”lärare för en dag”. En elev visste inte vem syv var då syv var 

nyanställd på skolan och de tidigare inte haft någon fast anställd. Eleverna har en vag 

uppfattning om vad syv gör – att man kan gå dit och få svar på frågor om utbildningar och 

skolor.  

”man visste typ vad det var, men inte så mycket om vad de skulle göra” 

Däremot vet de inte vad skillnaden på att ta emot information eller vägledning då det uttrycks:  

”istället kändes det som om vi skulle ha tagit med oss informationen till honom” 

Det blir tydligt att eleverna inte förstår vad vägledning är och att sådana möten kräver dialog. 

I Henryssons studie uppfattas syv som en person som har till syfte att hjälpa eleverna vid val av 

utbildning och yrke. I avhandlingen hänvisar han till tidigare forskning kring syv-funktionen - 

en intervjuundersökning som gjordes 1985 visade att både elever och skolpersonal såg syv som 

en informativ funktion. Det visar sig också att syvs syfte är relativt okänt för alla i skolan 

(Henrysson 1995). Trots att denna forskning är gammal observerade vi under våra olika 

praktikperioder att det i princip fortfarande ser likadant ut idag.  

”det var ganska oplanerat” 

Eleverna saknar förberedelser inför samtalen även ifall de redan visste vad de skulle välja. De 

menar att de själva hade behövt vara mer förberedda samt att syv också skulle vara bättre 

förberedd. Över lag tyckte eleverna att mötena med syv var oplanerade och oförberedda. 

Eleverna var osäkra på vad de skulle prata om med syv. De hade också synpunkter på själva 

miljön och lokalerna där samtalen ägde rum, här nämndes en skrubb:  

”det blev ju väldigt tryckt stämning, då man öppnade dörren och så blev man inputtad i ett 

rum” 

Lovén (2000) belyser detta och det visade sig att elevernas förväntningar inte kunde uppfyllas 

till fullo men att en klar majoritet hade fått information och diskuterat olika utbildningar. Lindh 

menar att ”den brist på tid som finns för personlig vägledning parad med de sökandes 

begränsade erfarenheter och kunskaper om sig själva och om sig själva i förhållande till 

kunskapsområdet arbete/utbildning verkar göra utgöra ett stort hinder innan samtalet ens 

börjat” (Lindh 1997:58).  
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Utifrån elevernas besvikelse över vad samtalen inte har gett tolkar vi att det har haft 

förväntningar på syv-samtalen. Lindhs avhandling (1997) visar att eleverna förväntar sig att få 

veta och få reda på, svar på sina frågor och information.  

”det blev inget samtal som man kunde ställa 
frågor till” 

Samtalen har varit begränsade till i genomsnitt tolv minuter där perspektivvidgning och annat 

viktigt har utelämnats. Eleverna har inte fått allsidiga5 frågor utan samtalen har genomförts med 

mer slutna frågor som ger ja eller nej svar som till exempel;  

”har du bestämt dig eller har du valt skola” 

Efter samtalet fanns det blandade känslor, både positiva och negativa. Man upplevde samtalet 

som onödigt, dåligt och att det medförde förvirring, särskilt för den som redan bestämt sig och 

det kändes dumt då informationen redan hade getts av någon annan. Ett önskemål var också att 

syv inte ska vara en stram person utan mer lättsam och skojig person med förmåga att stötta och 

stärka självförtroendet. En övergripande känsla hos eleverna, efter samtalet, var att det var först 

och främst var ett slöseri med tid eller ett sätt att slippa gå på lektion. Det positiva som dock 

uttrycktes var att de fick bra information och praktisk hjälp. Efter gymnasiernas öppethusdagar 

hade behovet av syv väckts då omvalet blev ett faktum för flera.  

Flera vägledningsmodeller belyser vikten av att lyssna, vidga perspektiv och ge efterfrågad 

information med mera för att kunna se individen och för att kunna förstå dennes behov i 

vägledningen (Peavy 1998, Hägg & Kouppa 1997). Eleverna efterfrågade längre och mer 

djupgående samtal för att få hjälp med att reda ut all information de tidigare fått och inte som en 

löpandeband situation:  

”hej nu ska vi ta oss en titt på ditt liv, och sedan går man där ifrån och vet inte vad man ska 

tycka”  

Då människor befinner sig i valprocess behöver de hjälp med att ställa sin egen kapacitet mot 

drömmar för att få en realistisk bild av sina möjligheter. De behöver förstå vilket sammanhang 

de själva befinner sig i för att göra ett väl underbyggt val. För att individen själv ska förstå och 

göra väl underbyggda val visar Antonovskys (2005) teori med begreppet KASAM att en 

valprocess går igenom olika faser och därmed behöver olika typ av information eller frågor för 

att utvecklas. Endast en elev hade fått ett sådant samtal. De övrigas berättelser visar att syv bara 

konstaterat att eleven bestämt sig i valet till gymnasiet.  

Gunnel Lindh (1997) menar att både elever och syv har olika projekt med sig in i samtalet. Med 

projekt menar Lindh att man går in i mötet/samtalet med olika föreställningar och intuition om 

vad den andre vill och behöver veta. Vidare menar hon att projekten ofta fungerar väl 

tillsammans, om både eleven och syv rör sig inom samma projekt, men det behöver inte vara så 

att eleven blir förstådd.  

                                                      
5 Med allsidiga frågor menar vi frågor som tar in ett helhetsperspektiv och reder ut hur eleven har 

kommit fram till sina beslut.  
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De projekt eleverna hade med sig in i samtalen verkar bestå av vaga aningar om, först och 

främst, vad en syv gör och vad samtalen ska gå ut på och vilket syfte samtalet har för dem 

själva. Den attityd som eleverna genom sina projekt fört med sig in i samtalet har förmodligen 

påverkat samtalet på ett mindre konstruktivt sätt då eleverna har känt sig oförberedda på mötet 

med syv och oförberedda på att ta emot vägledning. Ett antagande av oss är att samtalen inte blir 

till en dialog utan en monolog där syv är den som informerar.  

”någon som kan liva upp samtalet” 

Eleverna önskade att de hade blivit sedda mer som individer. Vi har valt att ta med ett citat 

(nedan) som vi tycker är mycket talande och målar upp en tydlig bild över önskan om hur det 

skulle kunna vara: 

”Jag tror man känner sig mer avslappnad med någon som är mer skämtsam utan kan mer 

liva upp stämningen. Inte bara sitta gravallvarlig i en tajt kostym utan någon som kan liva 

upp samtalet. Så att det blir som ett samtal med någon som man verkligen får förtroende 

för. Att man i efterhand kan säga att den här personen verkligen hjälpte mig. Kanske inte 

bara med vad jag vill göra utan mer stötta mig i mitt självförtroende. I det att jag skulle vilja 

utvecklas i, och inte ”det är bra att du vet vad du vill” och sen är det inget mer med det. Att 

gå in på lite mer om varför, vad har lett till att jag vill göra det här, känns det som att du vill 

byta eller har du några andra planer” 

Det finns en önskan om att samtalen skulle vara mer personliga och att syv skulle kunna vara 

lite mer ”skämtsam”. De önskar sig också att de skulle ha börjat med vägledningen tidigare 

under skolgången då man hela tiden utvecklas och också behöver stöttning i självförtroendet. 

Lovén (2000) har i sin studie kommit fram till att det finns en brist i samtalet, då vägledaren inte 

sammanfattar eller har ett tydligt syfte med samtalet från början. Det påverkar samtalet på så 

sätt att eleven måste återupprepa frågor eller inte får svar på frågor. Syv är duktiga på att lyssna 

och vidga perspektiv samt att bry sig om eleverna. Däremot är syv sämre på att utreda elevernas 

självkännedom på grund av att valprocessen är så kort samt att eleverna har begränsade 

erfarenheter genom sin ålder vilket påverkar deras uppfattning om utbildning och yrke.  

Eleverna efterlyser en ”tredje person” som de känner förtroende för att samtala med om sina val, 

inte en förälder även fast vi kan se att föräldrarna har en mycket avgörande roll i valet. Detta 

uppdrag ligger på syv men tidsbristen eller avsaknaden på utbildade syv på skolorna utgör 

hinder för detta ska kunna förverkligas.  

En upplevelse av samtalet är att eleven själv skulle ställa frågorna eller att de själva skulle styra 

och föra samtalet vidare. Här vill vi understryka det som ovan skrivits om att eleverna saknar 

förberedelser inför samtalen. Vi anser att eleverna inte fått information om att samtalet med syv 

ska vara en dialog samtidigt är de för unga för att förstå innebörden i att föra en dialog. 

Förväntan hos eleverna att syv ska lägga fram rekommendationer och omdömen om skolor och 

utbildningar. Eftersom eleverna är unga och oerfarna förstår de inte att det krävs en dialog för 

att syv ska kunna diskutera dessa fakta med dem utifrån elevens egna individuella perspektiv. 

Här urskiljer sig berättelsen hos en av eleven som haft en positiv upplevelse av vägledningen då 

syv alltid finns på skolan. Denna elev hade möjlighet att återvända till syv efter 

gymnasiemässan då tveksamheter uppdagades och detta upplevdes tryggt och skönt.  
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”valhets” 

Eleverna tycker att gymnasievalet är ett stort och viktigt val, även om de har möjlighet att ångra 

sig och göra omval. De talar om valet på två olika sätt. Å ena sidan ska man välja det man 

tycker är roligt och är intresserad av, å andra sidan bör man välja det rätta (vilket kan vara starkt 

påverkat av föräldrarnas åsikter); det som ger jobb. Eleverna talar om en ”valhets” som 

sammantaget skapas av skola, vänner och föräldrar genom informationsflödet av jämförelse och 

av välmening. 

Det framkom tydligt att ungdomarna har mycket tankar om valet vilket också innefattar val av 

skola, ibland också annan stad eller till och med ett annat land. Det blir tydligt för oss att valet 

av program inte är problemet, utan programinriktningar och skolor är det som gör att det blir 

”jobbigt”. I en undersökning gjord av Henrysson (1994) konstateras det att många elever känner 

sig osäkra inför valet och inte har den mognad som behövs för att göra ett sådant stort val som 

kan komma att påverka deras framtid.  

”det känns som en andra grundskola men samtidigt så känns det liksom livsavgörande på 

något sätt. Liksom att min framtid hänger på mitt val” 

Eleverna pratar med flera olika personer om valet till exempel syv, lärare, föräldrar, syskon och 

kompisar. Här utkristalliseras tydligt en stark önskan om att få tala med någon som ”vet hur det 

funkar” det vill säga att den här efterfrågade personen ska ha; den rätta informationen, egen och 

färsk erfarenhet, och ha den rätta åldern inne. Man vill inte prata med till exempel ”gubbar” 

eller ”föräldrar som är över 50 och som hade en helt annan uppväxt än vad vi har nu”. Trots 

att eleverna ger sken av att föräldrarna inte har haft så stor påverkan så ser vi ändå att 

föräldrarnas inställning till gymnasiet har påverkat deras resonemang och värderingar om 

gymnasiet.  

”Mina föräldrar har inte gått gymnasium, de har ändå kommit jättelångt så jag tror det är 

överskattat” 

I valprocessen får eleverna mängder med kommersiell information vilket eleverna förstår, trots 

deras insikt blir de lockade och förvirring skapas kring valen. Här startar en ny valprocess då de 

måste ta ställning till eller ifrågasätta sina redan gjorda val. Den elev som urskiljer sig i 

gruppen, genom att ha tillgång till syv på heltid samt är nöjd med vägledningen, känner trots allt 

en förvirring efter denna information.   

”Jag gjorde ganska många omval sen efter öppet hus, då fick man se hur det var och det var 

inte alls som jag trodde det skulle vara”  

Slutsats 

Här följer de slutsatser som vi har kommit fram till efter den gjorda analysen. Vi har under 

arbetets gång aktivt sökt efter svar på våra tre forskningsfrågor. Slutsatserna presenteras således 

i tre delar. 
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Vi drar slutsatsen att vägledningssamtalen inte har haft så stor betydelse för fokusgruppens 

elever i valet. Det är uppenbart att skolan ofta saknar en syv. Istället tar skolorna in konsulter 

som oftast är okända personer för eleverna. Detta medför en stor brist i det förtroende som 

eleverna behöver känna för att kunna ta emot vägledning. Att syv skulle ha en nyckelroll i 

elevernas val kan vi inte se utifrån vår studie. Om eleverna har tillit så medför det att eleverna 

respekterar syv som en person som vet vad den pratar om. Förtroendet påverkas också av 

elevernas fördomar (ålder, utseende osv.) som alltför lätt får utrymme i omdömet om syv. 

Föräldrarna har en betydande och avgörande roll i elevernas val och vi tror att det förmodligen 

skulle vara så även om varje skola hade en egen syv. 

 

Ytterliggare en slutsats är att eleverna ser vägledning som ett tillfälle då det ska ges information 

och ibland råd. I de tankar som eleverna haft inför samtalen har det förväntats en monolog som 

skulle presentera ett färdigt och värderat paket. Eleverna känner stress och oro då de faktiskt ser 

på valet som nästintill livsavgörande och på grund av detta inte klarar av att bearbeta 

informationen och själva värdera. Detta framgick tydligt under vår intervju då vi förstod att 

deras ringa ålder och erfarenhet påverkar deras möjligheter till att behandla all denna 

information på ett, för situationen, relevant sätt. 

 

En tredje slutsats är att eleverna har en tydlig önskan om att syv ska vara en person som de har 

haft en längre relation till helst under hela högstadiet. Detta för att de behöver ha förtroende för 

den person som ska agera syv. De vill ha en vuxen person som är professionell i yrkesrollen och 

kan se individen men inte agerar förälder. Person ska vara ung eller ungdomlig och insatt i den 

rådande tidens anda.  

Diskussion 

I det här arbetet ville vi fokusera på elevernas upplevelse av vägledning. Vi samtalade med en 

elevgrupp och det som framkom var en ganska negativ eller, intet sägande, upplevelse av både 

syv och själva vägledningen.  

Resultatdiskussion 

Det är anmärkningsvärt att man på högskolor och universitet alltid har syv eller coacher för att 

stötta och vägleda studenterna men inte i grundskolan som ligger till grund för högre studier och 

dessutom arbetsliv. 

Samhället lägger ett stort ansvar på unga människor inför gymnasievalet. Det krävs av eleverna 

att de ska förstå sin framtid, i det framtida samhället, då de redan vid gymnasievalet måste 

beakta eventuella framtida studier i längre perspektiv och inte bara för några år framåt. En 

generell bedömning är att människor i 14-15 års ålder inte är mogna uppgiften att välja framtid. 

Lovén (2000) menar att ungdomar har alltför dålig självkännedom samt att kunskapen om 

yrkeslivet är bristande och vi instämmer i detta och ser ett behov av professionell vägledning. 
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Han menar också att vägledningen blir fokuserad på att lösa elevernas nu-situation och inte i det 

längre perspektivet som samhället kräver.  

Vi menar att då valet innebär flera olika beslut att ta ställning till så behöver man kunna väga 

för- och emot, kunna ta väl underbyggda och övervägda beslut och det förutsätter att man förstår 

sitt sammanhang (Antonovsky 2005). Konsekvenser av detta är att omvalen blir många, vilket 

resulterar i att ungdomar försenas i sitt inträde i både vuxen- och arbetsliv. I skollagen6 skrivs 

det följande: 

”2 kap. 6 § För att få anställas utan tidsbegränsning för studie- och yrkesorientering i det 

offentliga skolväsendet ska den sökande ha en utbildning avsedd för sådan verksamhet. 

Den som inte uppfyller dessa krav får anställas för studie- och yrkesorientering för högst ett 

år i sänder. 

4 kap.1 § Utbildningen i grundskolan ska syfta till att ge eleverna de kunskaper och 

färdigheter och den skolning i övrigt som de behöver för att delta i samhällslivet. Den ska 

kunna ligga till grund för fortsatt utbildning i gymnasieskolan” 

 

Vår studie visar att eleverna oftast inte har en klar bild av syv då denna ofta saknas bland 

skolpersonalen. Det förvånar oss dock inte att skolorna ofta saknar syv då skollagen inte kräver 

att den yrkesgruppen ska finnas på skolan. Skolorna kan också komma undan med att anställa 

obehöriga syv då inte det heller är ett krav i lagen. Lagen erbjuder till och med ett ”kryphål” så 

att skolorna kan anställa obehöriga syv för ett år i sänder.  

 

Vår studie visar att eleverna fått korta och stressade samtal där man inte har använt någon direkt 

form av samtalsmetodik. Detta är något som den forskning vi lutat oss mot också visar, både 

Lovén (2000) och Lindh (1997) styrker detta. Resultatet blir att eleverna inte ser den 

tillförordnade ”syv” som en ”syv” vilket inte är förvånande. 

 

Studie- och yrkesvägledning bör ingå i utbildningen som syftar till att ge eleverna kunskaper 

och färdigheter som behövs för att kunna delta i samhällslivet. Gymnasieskolan är en övergång 

mellan skola och yrkesliv och borde därför föregås av en obligatorisk studie- och 

yrkesvägledning som pågått som en process under hela högstadietiden. Både efterfrågan och 

behov av detta finns hos eleverna då de upplever stress inför valet och framtiden. Detta tror vi 

skulle minska ”valhetsen” och i längden minska omvalen.   

                

”)är jag pratade med mina kompisar visade det sig att de hade haft en syv som kom och 

pratade med dem personligen, då undrade jag varför inte vi fått det – jag tyckte det hela 

kändes oansvarigt på något sätt” 

 

Föräldrarna har en betydande roll för eleverna i valprocessen men har generellt inte kunskaper 

om de allmänna reglerna eller det praktiska runt valen. Därför tänker vi att den informationen 

kunde gå ut till föräldrarna så att eleverna i lugn och ro kunde ta emot vägledningssamtal. För 

                                                      
6 www.skolverket.se datum: 080519 
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elevernas skulle det säkert kännas stöttande och tryggt om det fanns en behjälplig person på 

plats.  

 

Enligt budgetpropositionen7 från 2007 belyses vikten av att ha syv då denna fungerar som en 

nyckelperson i elevernas val. Här instämmer vi då vi ser en tydlig skillnad i vår elevgrupp där 

en av eleverna hade en behörig syv anställd på skolan. Eleven erbjöds flera samtal som också 

resulterade i att denna kände sig säker och nöjd i sina val. Eleverna upplever en ”valhets” och en 

stress över valet, vi känner oss övertygade om att det professionella vägledningssamtalet har en 

lugnande och utredande effekt som medför ett mer genomtänkt val. I slutänden kanske detta 

också kan resultera i att omvalen minskar. Vi tror att ett ”förarbete” som tydligt visar vem syv är 

och vad denne gör och vad eleverna själva kan göra inför samtalet skulle ge ett djup i 

vägledningen. Det finns vägledningsmodeller, som till exempel konstruktivistisk vägledning, 

som kan hjälpa individen att se sin egen situation (Peavy 1998). 

 

Vikten av att elever får professionell vägledning blir tydlig då det bland annat behövs ett kritiskt 

tänkande och reflekterande när man studerar all reklam rörande gymnasieskolor och 

programinriktningar. Detta enorma utbud och det faktum att eleverna ofta pratar med många 

olika personer om de många olika val som kan göras kan skapa förvirring. Utifrån detta 

efterfrågar eleverna en trygg, kompetent och tillgänglig person att prata med. Lovéns 

avhandling (2000) visar att eleverna förväntar sig att vägledaren ska bry sig om dem, vara 

hjälpsam, utstråla trygghet med mera. Nästan alla ville ha syv-funktionen kvar på skolan även 

de som inte var nöjda. Detta visar även vår studie, elever som inte har tillgång till en ”egen” syv 

gärna skulle vilja ha det.  

Metoddiskussion 

 

I efterhand kan gruppens sammansättning, som bestod av tre kompis-par, diskuteras. Vi tror att 

interaktionen i gruppen påverkades av att alla gruppmedlemmar inte kände varandra. 

Gruppmedlemmarna befinner sig i femtonårsåldern och har kanske inte tillräckligt med 

självförtroende och erfarenhet för att ledigt kunna delta i en diskussion med främlingar. Å andra 

sidan såg vi ett annat hinder för varje enskild elev som deltog i fokusgruppen då eleven 

möjligtvis kan ha varit påverkad i sina svar av sin kompis då man ofta har en roll eller attityd att 

leva upp till.  

 

Ett problem som Tursunovic (2002) talar om, i både individuell- och gruppintervju, är att det är 

svårt att avgör om deltagarna öppnade eller hämmade. Hon tar även upp att ett ”macho-

beteende” kan träda fram hos manliga tonåringar när det även är jämnåriga flickor i gruppen 

(Tursunovic 2002). Vi vill poängtera att eleverna som deltog befinner sig i tonårsåldern vilket 

kan ha medfört en viss spänning mellan pojkarna och flickorna. Detta kan ha haft en hämmande 

effekt. Metoden i sig kanske är bättre lämpad för en äldre åldersgrupp, alternativt 

könsuppdelade grupper.    

                                                      
7http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=37&dok_id=GU031D27&rm=2006/07&bet=1D

27¨datum: 080310 
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Validiteten (trovärdighet) i forskningsarbetet kan påverkas av att deltagarna inte vågar tala fritt 

på grund av till exempel grupptryck. En annan påverkan är miljön/rummet där intervjun utförs. 

En annan sida av hur validiteten kan påverkas är hur intervjupersonerna ser på moderatorn då 

det exempelvis gäller; ålder, kön och misstro mot konfidentialiteten (Wibeck 2000).  

En komplettering för att öka validiteten i denna studie hade kunnat vara individuella intervjuer 

eller kanske enkäter.  

 

Den narrativa analysen vi valt att göra av elevernas berättelser känns genomtänkt och väl 

bearbetad. Intervjumaterialet blev inte så omfattande som vi trodde, men rikt, och vi kunde se de 

gemensamma och återkommande dragen som eleverna gav uttryck för. Vid intervjutillfället 

använde vi oss av vår frågeguide (bilaga 3) som vi följde och såg till att de delar vi ville prata 

om diskuterades. Eleverna som deltog i gruppen talade fritt och hade ögonkontakt med varandra 

och ibland skrattade de gemensamt. Det var en lättsam stämning och eleverna vågade verkligen 

kritisera syv, detta tolkar vi som att de inte var rädda för att säga vad de tyckte. Hur materialet 

sedan bearbetats beskriver vi mer utförligt under rubriken: Resultatet som narrativ analys.  

 

Vi är nöjda med valet av fokusgrupp som metod. Vi tycker att vi lyckades få eleverna att känna 

sig trygga och avslappnade i situationen, då både skratt och skämt förekom. Den icke-verbala 

kommunikationen beskriver Wibeck (2000) som en viktig komponent. Det handlar om 

ögonkontakt, leende och kroppsställning mellan deltagarna som utvecklar den verbala 

konversationen. Detta metodval resulterade i ett rikt underlag som vi kunnat bearbeta utan 

problem. Vi uppnådde de vi trodde skulle ske med att elevernas svar skulle utvecklas av 

varandra och därmed fördes diskussionen framåt och utvecklade våra frågeställningar. 

Metodvalet var viktigt för oss då vi ville utvecklas med att arbeta med grupper. I efterhand kan 

vi konstatera att vi lärt oss mycket om detta då vi inte hade någon erfarenhet av 

fokusgruppintervjuer. 

 

Vid en annan studie skulle vi definitivt göra om denna typ av analys då det på ett respektfullt 

sätt förenar olika berättelser. Vi har dock lärt oss att en fokusgruppintervju kräver större 

förberedelser då det gäller både frågorna och strukturering av själva diskussionen i synnerhet då 

man intervjuar ungdomar. Praktiska förberedelser som att till exempel förbereda den tekniska 

utrustningen är också av stort värde.  

Framtidsdiskussion 

Vi skulle önska, för både elever och samhällets skull, att man forskade i om det blir någon 

skillnad mellan de elever som har en anställd vägledare och de som går i skolor som hyr in 

tillfälliga vägledare. Detta har genererat en ny forskningsfråga rörande omval. Det skulle vara 

intressant att se hos vilka elever de flesta omvalen görs; hos dem som har haft en egen syv på 

skolan eller hos dem som haft en inhyrd syv. Det är vår uppfattning att omvalen påverkas av det 

kommersiella stora utbudet av inriktningar samt avsaknaden av syv på skolorna.  

 

Eleverna som medverkat i vår studie menar att vägledningen bör komma in tidigare under 

högstadiet. Vi tänker att vägledningen faktiskt skulle kunna komma in så tidigt som i 

mellanstadiet. Där borde vägledning ingå som ett naturligt inslag för att öka förståelse och 
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motivation att ta sig fram och hitta en passande livsstil åt sig själv. Ur detta resonemang har en 

idé om ett långsiktigt forskningsprojekt växt fram där man skulle undersöka hur tidigt 

vägledningen bör sättas in och vad den ska innehålla och utformas för att uppnå en smidig 

övergång från grundskola till antingen gymnasiet eller arbetslivet.  
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Bilaga 

Bilaga 1 

Stockholm 2008-04-08 

 

 

Hej namn på eleven 

 

Som Du vet är vi två studerande på Stockholms Universitet som utbildar oss till studie– och 

yrkesvägledare. Vi håller på med vårt examensarbete som handlar om hur elever uppfattar 

vägledningssamtalet som man får hos sin syv.  

 

Vi tänker att det är viktigt för Dig att veta att Ni kommer att vara cirka sex elever i den 

fokusgruppintervju vi vill göra. Vi kommer att vara med i intervjun för att ställa våra frågor och 

hjälpa Er i detta samtal som vi tror kommer att hålla på i cirka två timmar. Hela intervjun 

kommer att spelas in och därefter kommer vi att skriva ut den. I utskriften kommer inga namn 

överhuvudtaget att nämnas, vare sig Ditt, Din syv´s eller Din skola. Detta kommer att läsas av 

oss, vår lärare och fyra av våra klasskamrater. Detta examensarbete kommer att finnas på 

Stockholms Universitets bibliotek. Om Du och Dina föräldrar vill läsa detta så går det bra.  

 

Vi kommer att vara på gamla Lärarhögskolan, T-bana Thorildsplan där vi kommer att möta upp 

Dig.  kl XX den XX.  

Vi kommer att bjuda på te, kaffe, dricka, smörgås och kaka. Du kommer att få en Trisslott som 

tack för att Du ställt upp. 

 

 

Visa gärna detta brev för Dina föräldrar så att de kan kontakta oss om Dom vill. 

 

 

Med vänlig hälsning  

Studerande Petra Wallin 0704-94 86 86   Petra.Wallin@student.lhs.se 

Studerande Alex Palm 076-274 48 06  alekspalm@gmail.com 

Lärare Petros Gougoulakis 
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Bilaga 2 

Hej föräldrar. 

  

Igår gjorde vi fokusgruppintervjun med Era barn vilket gick bra och var roligt!   =) 

  

Förutsättningarna för inspelningen av intervjun ändrades i sista sekunden. Plötsligt insåg vi hur 

svårt det skulle bli för oss att skriva ut en fokusgruppintervju utan att "se" vem som säger vad 

därför riggade vi i sista sekunden en videokamera. Era barns namn kommer som bekant aldrig 

att nämnas i skriften men för vår egen del behöver vi, under arbetets gång, kunna namnge 

personerna med A, B, C osv. för att kunna strukturera upp svaren på våra frågor. Därför kände 

vi oss tvungna att videobanda intervjun. 

  

Självklart önskar vi att vi hade haft möjlighet och tid att kontakta Er innan intervjun för att fråga 

om det var ok att videobanda. Nu är vår undran om Ni fortfarande tycker att det känns ok och att 

vi får använda videoinspelningen till hjälp då vi skriver ut. Videoinspelningen kommer att 

förstöras efter att vi fått godkänt på vår uppsats. 

  

Vi tänker att Ni kan svara på detta mail med ett ja eller nej så att vi vet vad vi ska rätta oss efter. 

  

Tack på förhand. 

  

Mvh 

Alex och Petra 

  

Studerande Petra Wallin 0704-94 86 86                            Petra.Wallin@student.lhs.se 

Studerande Alex Palm 076-274 48 06                               alekspalm@gmail.com 
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Bilaga 3 

 

Frågeguide till fokusgruppsintervjun 

 

 

I. Öppningsfrågor – är till för att skapa en god dynamik i gruppen och få deltagarna att bekanta 

sig med varandra. 

 

• Hur känns det att börja på gymnasiet? 

• Vilket program har ni valt och varför? 

• Vad ser ni mest fram emot, vad ska bli mest kul med att börja på 

gymnasiet? 

 

 

II. Introduktionsfrågor – ska få våra deltagare/elever insatta i vårt övergripande ämne. 

 

• Hade ni några speciella tankar inför mötet med syv? 

• Har ni pratat om era/ert samtal som ni haft med syv? 

 

 

III. Huvudfrågor – är de frågor som ska försöka ge oss eller komma närmar vårt ämne, få 

deltagarna att börja diskutera.  

 

hur kände ni er efter ert/a samtal med syv?  

• Svar på de frågor du ställt 

• Flera frågor att ställa 

• Fick flera nya frågor efter samtalet 

• Nya tankar om valet – annat program 

 

hur upplever ni att syv bemötte er? 

• Lyssnade syv på dig 

• Visade sig intresserad 

• Förstod dig 

• Kunder hjälpa dig 

• Svarade på dina frågor 

• Fråga dig frågor 
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vad frågade syv er om? 

• Dina intressen 

• Föräldrars arbete 

• Du är bäst på i skolan 

• Dina kompisars val 

• Gör efter grundskolan 

• Göra i framtiden 

• Studera på gymnasiet 

 

vad informerade syv er om under samtalet/en 

• skolor 

• program 

• betyg 

• gymnasiepoäng 

• kärnämnen 

• språk 

• behörigheter 

• ansökan och intagningen 

• ekonomi 

• studier efter gymnasiet 

 

har ni fått hjälp med information av någon annan? 

• Föräldrar 

• Syskon 

• Lärare 

• Kompisar 

• Någon annan personal eller person 

 

vem tycker du hjälpt er bäst i era val?   

 

 

IIII. Avslutningsfråga – ska avsluta fokusgruppintervjun och ge deltagarna chans att göra 

tillägg.   

 

Finns det något annat ni vill och tycker att vi ska tillägga, något viktigt som vi kan ha 

missat? 



 

Stockholms universitet 

106 91 Stockholm 

Telefon: 08–16 20 00 

www.su.se 

 

 


