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Sammanfattning 
I dagens samhälle ställs det höga krav på den enskilde individen att följa arbetsmarknadens 
villkor och svängningar. Varje individ förväntas skapa sin framtid genom att konstruera 
personliga mål. Skolan är den plats som ansvarar för elevens utveckling och enligt läroplanerna 
ska skolan förmedla arbetslivets villkor. Syftet med undersökningen är att undersöka 
gymnasieelevers förvärvande av omvärldskunskaper, med särskild hänsyn tagen till yrken, 
utbildning, utbildningsvägar och arbetsliv. Studien syftar vidare till i vilken utsträckning elever 
anser att omvärldskunskaper är viktigt vid studie- och yrkesval. Undersökningen utgår från 
karriärvägledningsteorin Vägledningens spänningsfält (Lindh, 1997). En attitydmässig 
surveymetod används och enkätfrågorna besvarades av 45 gymnasieelever från årskurs 2 på 
teknikprogrammet. Slutsatsen är att eleverna anser att det är viktigt med omvärldskunskaper. De 
anser att skolan endast förmedlar en mindre del av omvärldskunskaperna. Vidare anges att 
familj och media är viktiga källor för förmedlandet av kunskaper inom, yrken och arbetsliv. 
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Knowledge about the 
surrounding world – 
why? 
 
A study of high school students knowledge and attitude 
towards; career, education, educations different routes and 
the labour market.  
 
 

Carina Olsson och Petra Palm 
 
 
 

Abstract  
Today’s society places high demands on each and every individual to follow the labour markets 
terms, conditions and fluctuations. Each individual is expected to create his or her own future by 
forming personal goals. School is responsible for students development and according to the 
curriculum, should also inform students about the labour market. The aim of this research is to 
study students acquisition of career, education, educations different routes and the labour 
market. The research also aims to examine the degree to which students consider their career, 
education, educations different routes and the labour market important to their education and 
career choice. This research has career guidance theory (Lindh, 1997) as an underlying theme. 
An attitude survey method and questionnaire has been completed by 45 high school from year 2 
from the technical program. The conclusion is that students consider their career, education, 
educations different routes and the labour market to be of importance. They consider school to 
only convey a lesser part of this knowledge. Furthermore, it is mentioned that family and media 
are important sources for conveyance of both career and labour market knowledge. 
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1.0. Inledning 

Under 1900-talets första hälft föddes den moderna vägledningen. Dåtidens yrkesval ansågs vara 
en engångshändelse och yrkeskvalifikationerna skulle matcha personens förmågor. Under 1950-
talet förändrades synen på yrkesval, från att vara en engångshändelse till att bli en kontinuerlig 
process. Det nya synsättet att möta personen i en kontinuerlig process är påverkat av 
utvecklingspsykologin då personen är i ständig utveckling. Under 1990-2000- talet förstärks 
synen på personen i centrum ytterligare. Skolan har helt tagit över studie- och 
yrkesorienteringen. Nutidens karriärutvecklingsteorier beskriver inte hur de unga väljer 
utbildning, arbete eller yrke utan hur de konstruerar sina karriärer (Fransson & Lindh, 2004).  

Varje person förväntas i större utsträckning och i en tidigare ålder påverka sin egen väg genom 
utbildning och arbete (Fransson & Lindh, 2004). För personen gäller det att skapa sina mål i en 
värld där villkoren i snabb takt förändras. När valalternativen ökar tycks det finnas en tilltro till 
att fler alternativ medför att personen kan göra ett bättre val. När den enskilde individen står 
inför valsituationer förläggs en betydande del av ansvaret på individen att finna personliga mål i 
livet (a.a. 2004).  

1.1. Val av problemområde  

Vårt intresse startade när Enköpings kommun utfärdade en arbetsplan för studie- och 
yrkesvägledningsverksamheten. Arbetsplanen tillkom bland annat för att underlätta övergång 
mellan olika skolformer. Dessutom understödjer den väl medvetna val och synliggör 
vägledningen som en process och pedagogisk verksamhet. Hur kan vi som blivande studie- och 
yrkesvägledare hjälpa personen att göra underbyggda och väl medvetna val inför kommande 
studier och arbetsliv? Grundskolan och gymnasiet är den plats, där personen förväntas erbjudas 
hjälp att välja utbildning och arbete. 

Skolverket (2007) har gjort en granskning av kvaliteten i studie- och yrkesorientering. I den 
beskrivs att arbetet med området skola – arbetsliv påvisar stora brister. Skolan ska bland annat 
förbereda eleverna inför framtiden genom att ge kunskap om olika yrken, utbildningar, 
utbildningsvägar och om arbetslivet. Av den orsaken är vi intresserade av vad eleven har för 
kunskap och attityd till yrken, utbildningar, utbildningsvägar och arbetsliv (omvärldskunskap). 
Då elevernas synpunkter är viktiga för skolan när skolan skall bemöta elevernas behov, med 
hänvisning till att skolan har ett ansvar att förmedla arbetslivets villkor enligt läroplanerna, se 
bilaga 1, 2. Detta kunskapsområde ska ge eleverna möjlighet att göra underbyggda och väl 
medvetna val inför kommande studier och arbetsliv. 

Slutligen önskar vi att vår uppsats bidrar till tankar/frågeställningar med avseende på 
ungdomars förvärvande av kunskaper inom; yrke, utbildning, utbildningsvägar och arbetsliv 
från skolan. Dessutom vill vi att arbetet ska bidra till att vidareutveckla kommunikationsflödet 
mellan elev - skola och arbetsliv. Uppsatsen riktar sig till lärare, rektorer och studie - och 
yrkesvägledare. De ansvarar för att förmedla och utöka elevens möjligheter till att införskaffa 
kunskaper angående, arbetslivets villkor. 
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1.2. Utgångspunkt 

Förförståelsen grundar sig på vår utbildning till studie- och yrkesvägledare. Vi har båda varit 
yrkesverksamma i drygt två år. 

Erfarenheterna av mötet med skolan har gett oss en uppfattning om att det är svårt att förstå att 
studie- och yrkesvalet är en process som måste få ta tid. Detta styrks även av den litteratur vi 
läst under utbildningen. 

Vi anser att individers studie- och yrkesval är en processinriktad verksamhet som påverkas av 
flera faktorer. Individen behöver medvetenhet om sig själv, sina kompetenser, förmågor, 
intressen och attityder. Studie- och yrkesvägledaren har en viktig roll genom att stödja eleven 
genom valprocessen i det professionella samtalet. Individen behöver också skaffa sig kunskap 
om valalternativ; till exempel, yrken, utbildningar, utbildningsvägar, arbetsmarknad/arbetsliv 
och vilka konsekvenser olika alternativ kan ge. Relationen mellan valalternativ och 
självkännedom är en ständigt pågående process i alla de studie- och yrkesval individen gör 
under sin livstid (Lindh, 1997). 

Vår utgångspunkt är från ett individperspektiv och vi koncentrerar oss på elevens förvärvande 
av omvärldskunskaper.  

1.3. Syfte  

Syftet med undersökningen är att undersöka gymnasieelevers förvärvande av 
omvärldskunskaper, med särskild hänsyn tagen till yrken, utbildning, utbildningsvägar och 
arbetsliv. Studien syftar vidare till i vilken utsträckning elever anser att omvärldskunskaper är 
viktigt vid studie- och yrkesval. 

1.4. Forskningsfrågor  

1. Hur skattar eleven vikten av omvärldskunskaper? 

2. I vilken utsträckning anser eleven att skolan förmedlar omvärldskunskap? 

3. Var härstammar elevernas omvärldskunskaper ifrån?  

1.5. Begrepp  

Vi tillämpar karriärutvecklingsteorin, Vägledningens spänningsfält Lindh (1997) och avsikten 
med teorin är att bistå individen i den process han/hon genomgår vid ett studie- och yrkesval.  

Lindh (1997) åsyftar till individens medvetenhet om omvärlden, det vill säga kunskap om 
samhällets förutsättningar och möjligheter. Kunskapen om alternativens inverkan på den 
enskilde individens val och beslut inför utbildningar, utbildningsvägar, yrken och arbetsliv, 
samt till vilka konsekvenser besluten får på kort och lång sikt. Alternativen/omvärlden kommer 
fortsättningsvis att benämnas som omvärldskunskaper och det är synonymt med kunskaper om 
yrke, utbildning, utbildningsvägar samt arbetsliv (a.a. 1997). 

Fransson & Lindh (2004) påvisar elevernas begränsade kunskaper inom studie- och 
yrkesorienteringens begreppsvärld. Ord kan uppfattas på olika sätt, för att minimera 
missförstånd har begreppet omvärldskunskaper vidareutvecklats för att målgruppen skall 
reflektera över betydelsen. Begreppen presenteras i frågandeform för att uppmana individen att 
aktivt tolka innebörden.  
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• Med yrken avses; Vilka yrkesområden finns det? Vilket eller vilka yrken passar in på 
mig? Vilka arbetsuppgifter eller vilka yrkesgrupper finns det inom yrkesområdet? 

• Med utbildning avses; Vilka utbildningar finns det att välja på? Vilka krav ställs det på 
mig för att få börja studera? Vilken eller vilka utbildningar passar för mig? 

• Med utbildningsvägar avses; Vilka eftergymnasiala utbildningsanordnare finns det? 
Exempelvis Komvux, Högskola/Universitet, Kvalificerad yrkesutbildning (KY), 
Folkhögskola, andra påbyggnadsutbildningar. 

• Med arbetsliv avses; Allmänna strukturer på arbetsmarknaden exempelvis, vilka krav 
ställs det på mig för att få ett arbete? Vilka regler gäller exempelvis, facket, arbetstider, 
arbetsmiljö, med mera.  

Med karriärval avses; Ett livsstils- eller livsformsbegrepp där personen i en föränderlig tid, 
kontinuerligt konstruerar sin framtid utifrån insamlade kunskaper och erfarenheter av studier 
och yrken. 

Med väl medvetna val avses; Individens samlade kunskaper om sig själv och omvärlden, det vill 
säga omvärldskunskaper. Dessa kunskaper skall ställas i relation till varandra, för att resonera 
och analysera för- och nackdelar innan ett beslut tas. 

1.6. Antagande  

Vi antar att eleverna anser att de inte får tillräckligt med omvärldskunskaper i skolan med 
hänvisning till att kontakterna med arbetslivet har minskat för ungdomarna (Skolverket, 2008). 
Skolan ska samarbeta med arbetslivet enligt läroplanernas mål (bilaga 1,2). Skolan skall ge 
eleverna möjlighet att införskaffa kunskaper och erfarenheter för att göra väl underbyggda val 
av utbildningar och yrkesinriktningar.  

1.7. Avgränsning  

Vi utgår ifrån karriärutvecklingsmodellen Vägledningens spänningsfält (Lindh, 1997). 

Denna karriärutvecklingsmodell bidrar till att hjälpa den enskilde individen, att bli medveten om 
sambandet mellan kunskapen om sig själv i relation till omvärlden, det vill säga 
omvärldskunskaper. Karriärutvecklingsmodellen utgår från två områden, självkännedom och 
omvärldskunskaper. Undersökningen avgränsar sig till att undersöka området 
omvärldskunskaper. Målgruppen är 40-60 gymnasieelever i årskurs 2 från Enköpings kommun.  
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2.0. Bakgrund  
För att belysa undersökningens problematik presenteras litteratur som berör studie- och 
yrkesorientering. Litteraturen berör bland annat; framtidsperspektivet för ungdomarna samt hur 
de upplever sin medverkan i arbetslivsfrågor, de utgångspunkter som elever och skola har i 
relation till lagar och förordningar, samt skolans förmedlande inom studie- och yrkesorientering.  

2.1. Litteratur  

Litteraturen som behandlas nedan berör relationerna mellan teorier och forskning kring 
ungdomar, skola och arbetsliv.  

2.1.1. Samtalet - studie- och yrkesvägledningsprocessen 

I boken Samtalet – studie- och yrkesvägledarprocessen (1997) skriven av Lindh, Gunnel 
behandlar författaren karriärutvecklingsmodellen, Vägledningens spänningsfält, för att 
synliggöra enskilde individens medvetenhet i valprocessen. 

Vägledningens spänningsfält 

 

Figur 1.0 Vägledningens spänningsfält. Illustration av Petra Palm 

Karriärutvecklingsmodellen beskriver hur den enskilde individen skapar kunskaper om 
valalternativ för att kunna göra underbyggda och väl medvetna val. Denna vägledningsteori ses 
som ett komplement till individuell utveckling och är till hjälp när den enskilde individen 
samlar och prioriterar information inför framtidens karriärval.  

Självkännedom innebär att bli medveten om sig själv; vem är jag? Vilka personliga intressen 
finns det? Personliga egenskaper och framtidsdrömmar? Fysiska och psykiska förutsättningar 
samt tidigare erfarenheter och kunskaper? Alternativen/omvärlden är att införskaffa sig 
kunskaper inom ”val av ämnen, utbildningar, yrken och sysselsättning (s.22)”. Den enskilda 
individen ska ställa självkännedom och omvärldskunskaper i relation till varandra och förstå 
konsekvenserna av ett beslut. Den enskilde individen ska bli medveten om sina egna kunskaper 
och färdigheter, samt skolans medverkan till enskilde individens socialiseringsprocess. I denna 
vägledningsteori åsyftas socialiseringsprocessen till en samverkan mellan elev och personal för 
att få tillgång till kunskaper om exempelvis, att leva och verka i samhället. Vägledningsteori är 
ett komplement till det personliga vägledningssamtalet som består av att resonera och analysera 
kring alternativ och därmed kunna fatta beslut.  

Självkännedom Omvärldskunskaper 

Beslut 

Genomförande 



 10 

2.1.2. Ungdomarna, skola och livet 

I boken Ungdomarna, skolan och livet (2001) skriven av Andersson, Bengt-Erik, behandlas 
moderna ungdomars livsprojekt och skolan som arena. I denna undersökning besvarade cirka 
1200 elever enkäterna. I boken framgår att 25 % av eleverna, i årskurs två på gymnasiet, anser 
att skolarbetet sällan handlar om det verkliga livet, framtiden. Det är 58 % av eleverna som 
anser att lärarna har goda ämneskunskaper och 66 % anser att det bästa med skolan är kompisar.  

Huvudparten av eleverna går i skolan för att få ett välavlönat arbete (89 %) och för att få betyg 
och en möjlighet till examen inför fortsatta studier (78 %). 59 % går i skolan för att skaffa sig 
kunskaper som ungdomarna behöver som vuxna. Att lära sig ta ansvar för arbete, passa tider 
och hålla ordning.  

Resultaten visar att övervägande delen av ungdomarna är i skolan för att de förväntar sig 
utdelning av framtida jobb eller högre studier. En tredjedel anger att de går i skolan för att de 
måste. Mer än hälften anser att de inte får göra sådant som verkligen betyder något. 
Ungdomarnas uppfattning är att de går i skolan för att lära sig vad som krävs för att leva och 
verka i samhället både som medborgare och inför kommande arbetsliv.  

2.1.3. Ungdomar, skola, arbetsliv, Rapport 6 

I rapporten Ungdomar, skola, arbetsliv, Rapport 6 (2000) skriven av Jonsson, Britta & 
Lundbom, Therese; beskrivs det hur unga vuxna etablerar sig på arbetsmarknaden. Forskningen 
baseras på 1169 unga vuxna som nyligen avslutat ett gymnasieprogram och nu startat sin 
verksamhet i arbetslivet.  

Livslångt lärande är ett nyckelord i dagens samhälle och livslångt lärande står för en permanent 
personlig utvecklingsprocess. En process som innebär vidareutveckling av färdigheter, förmågor 
att inhämta kunskaper, reflektera och kritiskt granska information.  

De färdigheter som skolan anses kunna förmedla till ungdomarna är den arbetslivsförberedande 
funktionen, det vill säga att göra ungdomarna redo för arbetslivet. Den snabba, föränderliga 
arbetsmarknaden kräver sociala relationer, koder, normer, förväntningar och social kompetens. 
En diskussion inom forskningen är om skolans kunskaper om socialiseringen inför arbetslivet är 
anpassade för det samhälle som väntar på unga vuxna? Skolan är till för alla, en frizon från 
arbetsmarknadens selektering och krav.  

Av 982 unga vuxna tycker 57 % att det är ”mycket viktigt för arbetet” att ha social kompetens 
för jobbet. Social kompetens innebär att kunna samarbeta med kunder, arbetskollegor och 
arbetsledning. Det är 6 % som tycker att skolan har tillfört dem tillfredställande kunskaper för 
att möta arbetslivets krav på social kompetens. Uppgifterna bekräftas av intervjuade 
personalchefer som ingår i forskningen, hur deras samsyn på unga vuxnas möjligheter till en 
anställning är. Personalcheferna styrker att den formella meriteringen och erfarenheternas 
betydelse inte är tillräckliga förutsättningar för att få arbetet. ”… Man kan inte säga någonting 
annat än att det är de personliga egenskaperna som är avgörande. Det är självklart. Du har ju 
mycket, mycket större chans att få ett jobb om du har den här sociala kompetensen (s.41)”.  
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2.1.4. Föreställningar om skola – arbetsliv 

Rapporten skriven av Hirasawa, Karin & Sundelin, Åsa (2003), redovisar vad elever, lärare och 
studie- och yrkesvägledare har för föreställningar om området skola – arbetsliv. I rapporten 
beskrivs praktisk yrkeslivsorientering (prao) som ”hjärtat i skola och arbetsliv (s.13)”, vilket 
anses vara en konkret kunskap om arbetslivet (en del av omvärldskunskap). Med hjälp av prao 
tilldelar eleverna sig kunskaper om vilka normer som gäller i arbetslivet.  

Eleverna vill ha skolans stöd för att genomföra praktiska arbetslivsorienteringen (prao), men 
uppfattar att skolan saknar intresse av elevernas möte med arbetslivet. Eleverna anser att deras 
studie- och yrkesval skulle underlättas genom mer undervisning och information om yrken och 
utbildningar. Eleverna uppfattar att mentorerna (lärarna) kan medverka med kunskap om 
arbetslivet och vara ett personligt stöd för eleven. Den personliga stöttningen från mentorn 
(läraren) vid exempelvis gymnasievalet anser eleverna är viktig. Det arbete som sker i skolan 
som har mest anknytning till arbetslivet är enligt eleverna, prao. Det sociala kontaktnätet är av 
betydelse för vilka arbetsplatser och yrken, som eleverna har möjlighet att få kunskap om, 
genom prao.  

2.1.5. Ungdomars utbildnings- och yrkesval- i egna och andras ögon  

I översikten Ungdomars utbildnings- och yrkesval - i egna och andras ögon (2004) beskriver 
Fransson, Karin & Lindh, Gunnel hur dagens samhälle ställer stora krav och hur nästintill allt 
ansvar vilar på ungdomen själv. Mycket beroende på att valen och valtillfällena har blivit flera 
och det bidrar till att försvåra för ungdomarna att orientera sig i samhället. Att hitta identiteten 
är ett livslångt projekt i en tid där ungdomarna är hänvisade till sina egna val och beslut. 
Ungdomar är inte någon enhetlig grupp, utan en grupp med skilda värderingar, behov och 
beteenden. Allt större krav ställs på ungdomarna för att kunna orientera sig i ett samhälle, där 
mål och medel är diffusa. Då blir det extra viktigt för ungdomarna att skolan hjälper dem genom 
att förse dem med omvärldskunskaper för att de ska kunna göra ett väl medvetet karriärval.  

I översikten framgår det att elever har begränsade kunskaper om utbildningar, och om 
sambandet mellan utbildningar och yrken. Ungdomarna har bristande kunskaper inom studie- 
och yrkesorienteringens begreppsvärld. Framförallt att förstå ord och begrepp som används för 
att vidga ungdomarnas omvärldskunskaper. Därmed finns det svårigheter med att tolka de 
informationsmaterial som finns. Det finns mycket information om utbildningar, arbeten, yrken 
och förhållanden i arbetslivet, men steget är ändå långt mellan information och kunskap. Det är 
viktigt att poängtera att lärandet är en process där ungdomarna själva bildar sig en uppfattning 
av omvärlden. Den lärande processen försvåras för ungdomarna eftersom de saknar erfarenheter 
av livet utanför skolan. Poängteras bör också att föräldrarna är betydelsefulla för ungdomarna 
när det gäller deras studie- och yrkesval. 

2.1.6. Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, 
Lpo-94  

Läroplanen är en förordning som regeringen fastställer och som skall följas. Läroplanen 
beskriver ”verksamheternas värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för arbetet1” . 
Läroplan (Lpo-94) vänder sig till det obligatoriska skolväsendet (grundskolan), förskoleklassen 
och fritidshemmet.  

                                                 
1 www.skolverket.se  klockan 14.41 den 5 mars 2009 
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2.6 riktlinjer för skolan och omvärlden 

Eleverna skall få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De skall också få underlag för att välja 

fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den obligatoriska skolan nära samverkar med de 

gymnasiala utbildningarna som eleverna fortsätter till, det förutsätter också en samverkan 

med arbetslivet och närsamhället i övrigt (s.15).  

Läroplanen är till för att kommunen och skolan skall omsätta riktlinjerna till mål. Skolan skall 
förmedla kunskaper om samhället som ger eleven möjligheter att orientera sig bland samhällets 
informationsflöde och snabba förändringstakt. 

2.1.7. Läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf -94 

Läroplanen är en förordning som regeringen fastställer och som skall följas. Läroplanen 
beskriver ”verksamheternas värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för arbetet2” . 
Läroplanen (Lpf-94) ingår i frivilliga skolformer exempelvis, gymnasieskolan.  

2.4 riktlinjer för utbildningsval - arbete och samhällsliv 

De frivilliga skolformerna skall nära samverka med den obligatoriska skolan, med arbetslivet, 

med universiteten och högskolorna och med samhället i övrigt. Detta krävs för att eleverna 

skall få en utbildning av hög kvalitet och få underlag för val av kurser på den utbildning 

eleven går, vidare studier eller yrkesverksamhet. Det är särskilt viktigt att skolan samarbetar 

med arbetslivet om den yrkesförberedande utbildningen. Genom att arbetslivet fortlöpande 

förändras när det gäller behovet av kompetens och rekrytering av arbetskraft inom olika 

områden har studie- och yrkesvägledning i vid mening stor betydelse. Universitet och 

högskolor, arbetsförmedlingar, näringsliv samt arbetsmarknadens parter och 

branschorganisationer har därför viktiga roller i informationen till skolorna och deras elever. 

(s.14). 

2.1.8. Kvalitetsgranskning av studie- och yrkesorientering inom grundskolan 

Rapporten är utförd av Skolverket (2007) för att utvärdera kvalitén i grundskolans studie- och 
yrkesorienterade insatser. Resultatet redovisar skiftande kvalitet inom offentliga skolväsendet 
och en förklaring är att skolorna har olika ambitioner med studie- och yrkesorienteringen. Då 
rapporten konstaterar att skolorna inte följt styrdokumentens intention ”… eleverna saknar 
överblick över hur både arbetslivet och utbildningsväsendet är organiserade. En starkt 
bidragande orsak till detta är att läroplanens mål för studie- och yrkesorientering inte efterlevs 
i praktiken (s.3)”.  

Rapporten bygger på resultatet från 13 skolor i sex kommuner och resultatet visar stora brister 
inom området skola - arbetsliv. Gymnasiet är en frivillig skolform och största andelen av 
eleverna studerar vidare, från årskurs 9 till gymnasieskolan. I dagens samhälle är det 
besvärligare för ungdomarna att möta arbetsmarknaden. Det handlar om att ungdomarna ska 
skapa sina egna mål i en värld där villkoren förändras i snabb takt.  

”De utstakade vägar som tidigare generationer unga kunde slå in på gäller inte idag (s.12)”. 
Ungdomarna förväntas att navigera sig via studier och yrken, samt följa arbetsmarknadens 
efterfrågan, i ordalag, ett livslångt lärande. Förändringar i världen återspeglar sig också i skolans 
värld och det finns en ökad frihet för kommunerna att organisera studie- och yrkesorienteringen. 

                                                 
2 www.skolverket.se  klockan 14.41 den 5 mars 2009 
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Eleverna är kritiska till aktiviteterna kring gymnasievalet och vissa gymnasieskolor upplevs -
”… vid rena reklaminsatser där kvalitetsmässig information om skolan och dess utbildningar 
glöms bort (s.33)”. Eleverna har åsikter om hur de vill att studie- och yrkesorientering skall 
fungera men vet inte hur de skall framför det. Lärarna tycker sig uppleva att eleverna saknar 
motivation till att ta tillvara information. Anledningen enligt lärarna är -” att de inte tänker 
framåt utan endast här och nu (s.33)”. Eleverna har en annan förklaring till varför lärarna tror 
att de lever i nuet. Eleverna ägnar stor tid till att tänka på studier och arbete (relationer mellan 
skola och arbetsliv) och önskar vägledning tidigare än i årskurs 9. Andra delar som eleverna 
tycker lärarna fokuserar på, är betygspoängen för att bli antagen till gymnasiet. En önskan från 
eleverna är att lärarna ägnade mer tid till att uppmuntra dem med att prata om framtiden istället 
för pressa dem till att prestera betyg. Även om eleverna tycker det är ansträngande med 
betygspress är de nyfikna på hur deras betygskonkurrens förhåller sig till andra elevers – ”så 
man vet hur mycket man ska plugga (s.33)” exempelvis inför antagningen till ett 
gymnasieprogram. Ett annat exempel på skolornas frihet är att andelen behöriga studie- och 
yrkesvägledare har minskat på skolorna och tillsätts med personer utan behörighet.  

Flertalet lärare ansåg sig vara positivt inställda till arbetslivsfrågor inom området studie- och 
yrkesorientering. Lärarna är osäkra på hur de skall implementera omvärldskunskaper i 
undervisningen, men är övertygade om att arbetslivsfrågor skulle öka elevens motivation till 
studier. Lärarna är dock tveksamma till implementering av arbetslivsfrågor i deras ämne, då 
lärarna upplever tidsbrist - ”inte en sak till som skall lägga till oss, vi har ju en studie- och 
yrkesvägledare (s.34)”. De flesta lärarna i undersökningen känner inte till läroplanens mål för 
studie- och yrkesorientering och flertalet lärare samtycker till att praktisk arbetslivsorientering 
(prao) är liktydigt med skola - arbetsliv. I läroplanen finns det rekommendationer att eleverna 
kan erbjudas prao och det är upp till varje skola att avgöra om eleverna får tillgång till det. 

Som tidigare nämnts tycker eleverna att vägledning bör vara ett inslag i skolan mycket tidigare 
än i årskurs 9. Syfte med vägledningsaktiviteterna behöver inte enbart rikta sig till att eleven 
skall finna ett yrke utan vara inriktad på att förbereda eleverna inför kommande val i livet. De 
flesta elever som ingick i undersökningen upplever ingen koppling mellan studier och arbete. 
Eleverna värdesätter mer kontakt med arbetslivet både i form av studiebesök samt 
representanter från arbetslivet. Vägledning handlar om att stödja ungdomar att utveckla sina 
intressen och därmed komma fram till individuella och väl underbyggda val. 

2.1.9. Kvalitet i studie- och yrkesvägledning – hela skolans ansvar 

Rapporten Kvalitet i studie- och yrkesvägledning – hela skolans ansvar (2008) beskriver att 
praktisk arbetslivsorientering (prao) och arbetslivserfarenheter är viktiga, eftersom många 
kontakter med arbetslivet har minskat för ungdomarna, då prao oftast relateras till en möjlig 
kontakt med arbetslivet. Skolan är den plats som elevernas vistas i från tidig ålder till 
gymnasieexamen. Det är viktigt att all personal på skolan bidrar på olika sätt med att ge 
eleverna kunskapar, stöd och erfarenheter inför kommande studie- och yrkesliv. Figur 2.1 
illustreras ansvarsfördelningen inom skolans studie- och yrkesorientering. 
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FIGUR 2.1. Illustration av skolans studie- och yrkesorientering av Petra Palm. 

2.1.10. Allmänna råd och kommentarer om studie- och yrkesorientering  

Allmänna råd och kommentarer om studie- och yrkesorientering (2009) fungerar som 
rekommendationer till skolorna och förtydligar skolans lagar, förordningar och föreskrifter.  

Läroplanerna3 är diffusa och tillåter en bred tolkning av riktlinjer och mål för skolans studie- 
och yrkesorientering. Skolorna har en frihet att utforma studie- och yrkesorientering med 
varierad kvalitet för eleven. Därför har denna rapport framkommit för att få en likvärdig kvalitet 
på studie- och yrkesorienteringen i landets skolor. Rapporten tydliggör ansvarfördelningen i 
skolan, samt att all personal skall medverka till förmedlandet av arbetslivets villkor, via 
utbildning eller informationsinsatser. Skolan skall utveckla den enskilde individen till att fatta 
beslut inför framtidens studie- och yrkesval, karriärval. 

I undervisningen utvecklar eleverna kunskaper om samhället och arbetslivet. Vägledning 
handlar om att stödja den enskilde individen att utforska, identifiera och uttrycka sina intressen 
samt uppslag för att understödja väl medvetna val när det gäller studie- och yrkesval. Rådet är 
att eleverna skall få möta yrkesverksamma vuxna och företrädare för arbetslivet som kan ge 
eleverna kunskaper och erfarenheter. Att eleverna ställs inför olika uppgifter som finns i 
arbetslivet för att ta med sig erfarenheter som kan vara behövliga inför kommande studie- och 
yrkesval. Erfarenheterna som eleverna tillskaffar sig skall följas upp och sammankopplas med 
undervisning och vägledning samt att undervisningen ger en allsidig bild av arbetslivet. Studie- 
och yrkesvägledaren har specialistkunskaper och rekommenderas ha en central roll när det 
gäller studie- och yrkesorientering i skolan. 

                                                 
3 www.skolverket.se  klockan 14.41 den 5 mars 2009 
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3.0. Metod 
Under metodutförandet beskrivs hur vi gjort urvalet av undersökningsgrupp och vilka 
tillvägagångssätt som användes i undersökningen för att sammanföra teori och empiri. I 
undersökningen använder vi en kvantitativ forskningsmetod.  

3.1. Undersökningsstrategi  

Vid sammanförande av teori och empiri tillämpade vi ett deduktivt sätt. Genom att falsifiera 
eller verifiera teorin har vi dragit slutsatserna av enskilda fall (May, 2001).  

3.2. Forskningsmetod  

I undersökningen använder vi en surveymetod, vilket är en kvantitativ undersökningsmetod. 
Surveymetoden indelas i fyra olika kategorier, faktamässiga, attitydmässiga, socialpsykologiska 
och förklarande. I undersökningen tillämpade vi kategorin attitydmässig, det vill säga 
undersökningens intresse för förhållandet mellan attityder och beteenden (May, 2001).  

Enkäterna, se bilaga 3, koncentrerade sig på personens svar, för att med hjälp av statistisk 
analysteknik undersöka mönster och relationer. Surveymetoden utgår från att undersökningen 
skall vara mätbar (May, 2001). I undersökningen använder vi ett standardiserat frågeformulär i 
form av enkäter. Skiljer sig svarsmönstret mellan eleverna berodde det inte på att vi utformade 
frågorna annorlunda eller att kontexten hade betydelse för svaren. Det var elevens egna 
tolkningar av frågan som var avgörande för svaret. 

Vi utförde enkätundersökningen i en strukturerad intervjusituation. Det vill säga intervjuaren 
närvarade i klassrummet och assisterade eleverna vid behov. Då fanns det tillfälle att förklara 
eventuella oklarheter för eleverna om enkätfrågorna (May, 2001). 

3.3. Genomförande och datainsamling  

Vi utförde en förstudie under vecka 14 med fem elever. Förstudiens mål var att få respons på 
enkätformuläret samt en planerad tidsram för undersökningen. Presentation och genomförande 
av enkäterna klarade tidsramen som var planerad till 20-30 minuter. Efter enkätundersökningens 
genomförande diskuterades i förstudiegruppen om för- och nackdelar med enkätformuläret och 
den verbala introduktionen av undersökningen. Enligt förstudiegruppen var det viktigt att 
introduktionen av enkätformuläret förtydligades. Förstudiegruppen hade synpunkter på ett av 
svarsalternativen, ”vet ej/obestämd (bilaga 3)”. Gruppen påpekade att undersökningen ville 
mäta attityder och med svarsalternativ, ”vet ej/obestämd” behövde eleven inte ta ställning i 
frågan. 

De synpunkter som eleverna framförde i förstudien kändes relevanta och föranledde ett 
beaktande. För att forskning ska vara tolkningsbar och användbar måste den kunna jämföras 
mot den tilltänkta litteraturen som ingår i uppsatsen. Enkätfrågorna utformade vi med stöd av 
Enkätboken (Trost, 2007) och frågorna är uppbyggda kring en femgradig skala, där 
mittenalternativet är neutralt och övriga resultat tolkas separat eller grupperat. Förstudien 
påvisade att svarsalternativens ord kan tolkas och värderas olika och detta är ett problem som 
återkommer vid enkätstudier. Med hänvisning till att boken är förhållandevis modern och har ett 
språkbruk i svarsalternativen som stämmer väl in på undersökningens frågeställningar, bibehöll 
vi utformningen i enkätfrågorna. 
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Efter bearbetning av förstudiegruppens kommentarer genomförde vi två undersökningar med 
ordinarie gymnasieskola i vecka 16. Undersökningen utförde vi på elevens ordinarie 
studieschema. Vid första undersökningstillfället var 23 stycken elever närvarande och vid andra 
tillfället var 22 stycken närvarande.  

Intervjupersonen som närvarade i klassen distribuerade och medverkade till insamlingen av 
enkätfrågorna. Hon gav en kort presentation av sig själv och syftet med undersökningen samt 
enkätens innehåll (bilaga 3). Hon gav information både muntligt och skriftligt om de begrepp 
som återkommer inom omvärldskunskaper; yrken, utbildningar, utbildningsvägar och arbetsliv.  

Vid första tillfället tog enkäten cirka 15 minuter att genomföra och intervjupersonen vistades i 
klassrummet cirka 25 minuter. Då nästa undersökning genomfördes tog enkäterna cirka 10 
minuter att genomföra och intervjupersonen vistades i klassrummet cirka 20 minuter. 
Sammanlagt har 45 stycken elever svarat på enkäten. 

3.4. Urvalsgrupp och urvalsförfarande  

Vi genomförde undersökningen på ett gymnasium i Enköpings kommun som har cirka 39 000 
invånare. Av de 17 nationella gymnasieprogrammen valdes ett ut.  

De 17 nationella programmen delades upp i två huvudgrupper, ett yrkesförberedande och ett 
studieförberedande program. Urvalet avgränsades till att undersöka ett studieförberedande 
program, där ungdomarna är mellan 17-18 år, alltså andra året i gymnasiet. Tankegången var att 
yrkesförberedande program har en tydlig koppling mellan skolan och arbetsliv, medan däremot 
förbindelsen mellan skola - arbetsliv inte är lika tydlig på ett studieförberedande program. Kvar 
fanns valet mellan fyra olika studieförberedande program; estetiska programmet, 
samhällsvetenskapliga programmet, naturvetenskapliga programmet och teknikprogrammet. Vi 
sammanförde estetiska programmet och samhällsvetenskapliga programmet i en grupp, 
beroende på att de har likartad utbildningsstruktur. Naturvetenskapliga programmet och 
teknikprogrammet blev i en grupp, eftersom dessa program har likartad utbildningsstruktur. Av 
dessa två grupper valde vi ett program i varje grupp och valet föll på estetiska programmet och 
teknikprogrammet. Samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga programmet valde vi bort, 
eftersom det är ytterligheterna när det gäller programstruktur som ger särskild behörighet till 
högre studier. Det estetiska programmet och teknikprogrammet har skilda behörighetsgivande 
kurser till högre studier, men inte i samma utsträckning som det samhällsvetenskapliga eller 
naturvetenskapliga programmet4 . 

Då återstod frågan, vilket program kommer att ingå i undersökningen, estetiska programmet 
eller teknikprogrammet? Av nyfikenhet valde vi teknikprogrammet. Vi baserade nyfikenheten 
på okunskap om målgruppen, dessutom hade det kommit indikationer från media och 
arbetsförmedlingen att ingenjörsyrken efterfrågas på arbetsmarknaden5. 

Målgruppen valdes ut från ett strategiskt urval, ett icke– sannolikhetsurval (May, 2001). 
Gymnasieskolan har 61 elever i årskurs två på teknikprogrammet och vi valde denna målgrupp 
för att få en inblick i elevernas kunskapsutveckling inom omvärldskunskaper (May, 2001).  

                                                 
4 www.skolverket.se  klockan 18.40 den 28 februari 2009 
5 www.arbetsformedlingen.se  klockan 11.23 den 28 februari 2009 
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3.5. Tillförlitlighet  

När det gäller reliabiliteten i undersökningen anser vi den vara relativt hög eftersom vi 
genomförde en förstudie med fem elever som gav återkoppling på frågornas utformning. Detta 
har beaktats i den slutliga utformningen av enkäten. Frågorna till eleverna hade ett värderande 
språkbruk, detta beaktades och eventuellt kan det inverka på reliabiliteten i undersökningen. Det 
är viktigt att vara värderingsfri vid en introduktion för att öka validiteten, men det är lättare sagt 
än gjort (May, 2001). Den medverkande (intervjupersonen) förmedlade en introduktion vid båda 
undersökningstillfällena på ett objektivt och neutralt sätt. Syftet med medverkan vid 
undersökningstillfället var att tydliggöra frivilligheten samt att minska bortfallet. 
Svarsfrekvensen var hög, då alla närvarade svarade på enkäten vilket styrker validiteten (May, 
2001).  

Enkätfrågorna berör endast ämnen som är direkt kopplade till forskningsfrågorna, eleverna 
svarade på alla frågor i enkäten. De frågor som berörde ”att rangordna alternativ” (bilaga 3) 
uppstod ett partiellt bortfall (SCB, 1997). Bortfallet bestod av 2-3 elever som svarade med att 
dela ut fler rangordningspoäng än vad som var möjligt på en av frågorna. Dessa svar betraktas 
som ett mindre bortfall och redovisas inte i resultatet. 

3.6. Etiskt ställningstagande  

Forskningsrådets etikregler har följts under arbetet gång (HSFR, 1999)6.  

Informationskravet uppfylldes genom att vi informerade eleverna samt berörd personal om syfte 
och den frivilliga medverkan både muntligt och skriftligt. Samtyckeskravet tolkades så att om 
eleverna svarade på enkäten uppfattades detta som ett medgivande till att medverka. 
Konfidentialitetskravet uppfyllde vi genom att uppsatsämnet inte berörde några etiska känsliga 
uppgifter. Enkäterna är anonyma och vi kommer inte att lämna ut några namn på medverkande. 
Enkäterna förvarades väl under pågående arbete och materialet kommer att förstöras när 
uppsatsen är klar och godkänd. Nyttjandekravet har vi uppfyllt genom att materialet endast 
användes till studiens syfte och sammanhang. 

3.7. Databearbetning  

Undersökningens statistik redovisar vi på ett deskriptivt sätt och undersökningens resultat 
redovisar vi i siffror för att belysa forskningsproblemet. När data ska analyseras finns det olika 
metoder inom samhällsvetenskapen dessa kan urskiljas genom tre mätmetoder; nominalnivå, 
ordinalnivå och intervallnivå (May, 2001). I denna undersökning använder vi ordinalvariabel, 
vilken är till för att rangordna svarsskillnader mellan elever i en undersökningsgrupp. I 
undersökningen användes två variabler, första variabeln var förmedlande av omvärldskunskaper 
ur ett elevperspektiv, med andra ord elevens uppfattning av förmedlande av omvärldskunskaper. 
Den andra variabeln var betydelsen av omvärldskunskaper för eleven. 

Enkätsvaren summerade vi manuellt för att därefter bearbeta dem i Excel 
(kalkyleringsprogram). Varje fråga och svar i respektive kategori (yrke, utbildning, 
utbildningsvägar, arbetsliv) har införts i Excel för bearbetning. För att tydliggöra 
summeringarna av enkätsvaren vid resultatredovisningen användes metoden summerationsskala 
(Trost, 2007). Summerationsskalan innefattar en enklare metod att redovisa enkätsvar som berör 
flera enkätfrågor. Vi grupperade in enkätsvaren i de fyra återkommande frågorna som finns i 
                                                 
6 www.vr.se  klockan 20.32 den 1 mars 2009 
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enkätformulären (bilaga 3). Varje fråga har summerats horisontellt i varje kategori (yrke, 
utbildning, utbildningsvägar, arbetsliv). Därefter redovisas summeringen under rubriken 
resultatredovisning.  

Svarsfrekvensen i undersökningen omfattar 45 elever, varav 2-3 elever svarade på fler 
svarsalternativ (rangalternativ) gällande frågorna 4, 8, 12 och 16 (bilaga 3). Det blir ett partiellt 
bortfall (SCB, 1997) och bortfallets inverkan bedöms som relativt liten och betraktas som 
”uppgift saknas” vid databearbetning.  
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4.0. Resultat 
Här redovisas innehållet av utfallet av undersökningen.  

4.1. Resultatredovisning 

Resultatet redovisas med utgångspunkt från forskningsfrågorna först i tabellform och sedan i 
diagram. Fördelningen mellan olika redovisningsstrategierna är till för att få överskiktsdata över 
elevernas svar på enkätfrågorna.  

Bortfallsmått som används i resultatredovisningen. 

Antal objekt i urvalet  n= 45 stycken 
  
Antal svarade objekt i urvalet ns 
  
Antal bortfallna objekt i urvalet nb 
 

4.1.1. Enkätfråga 1, 5, 9, 13 

Jag tycker det är viktigt att ha kunskap om yrken/utbildning/utbildningsvägar/arbetslivet för att 
kunna göra ett väl medvetet studie- och yrkesval? 

 
TABELL 4.1 Elevens upplevelse av vikten att ha kunskap om omvärldskunskaper 
 
 ns=  45 Yrken  Utbildningar  Utbildningsvägar  Arbetslivet 

Instämmer helt 31 
 

34 
 

24 
 

24 
        

Instämmer delvis 12 
 

10 
 

17 
 

17 
        

Vet ej/obestämd 2 
 

1 
 

3 
 

3 
        

Instämmer inte 0 
 

0 
 

1 
 

1 
        

Instämmer inte alls 0 
 

0 
 

0 
 

0 
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4.1.2. Diagram  

I figur 4.2 redovisas tabell 4.1, procentuellt fördelat på elevernas svar. Diagrammet har ett 
maxvärde av 100 %.  
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FIGUR 4.2 Behandlar enkätfrågorna 1,5,9,13. 
 
Elevernas upplevelse av vikten att ha kunskap om omvärldskunskaper. Instämmer helt till yrken 
69 % instämmer delvis 27 %. Instämmer helt till arbetslivet 53 % och instämmer delvis 38 %. 
Instämmer helt till utbildning 76 % och instämmer delvis 22 %. Instämmer helt till 
utbildningsvägar 53 % instämmer delvis 38 %.  

4.1.3. Enkätfråga 2, 6, 10, 14 

Jag tycker att jag har god (tillräcklig) kunskap om yrken/utbildning/utbildningsvägar/arbetslivet 
för att göra ett väl medvetet studie- och yrkesval? 

 
TABELL 4.3 Elevens uppskattning av personliga kunskaper inom omvärldskunskaper 
 

 ns=  45 Yrken 
 

Utbildningar 
 

Utbildningsvägar 
 

Arbetslivet 

Instämmer helt 6 
 

5 
 

7 
 

5 
        

Instämmer delvis 20 
 

23 
 

21 
 

25 
        

Vet ej/obestämd 14 
 

11 
 

10 
 

9 
        

Instämmer inte 4 
 

5 
 

7 
 

5 
        

Instämmer inte alls 1 
 

1 
 

0 
 

1 
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4.1.4. Diagram  

I figur 4.4 redovisas tabell 4.3, procentuellt fördelat på elevernas svar. Diagrammet har ett 
maxvärde av 100 %.  

A
rb

et
sl

iv
et

; 1
1%

A
rb

et
sl

iv
et

; 5
6%

A
rb

et
sl

iv
et

; 1
1%

U
tb

ild
ni

ng
sv

äg
ar

; 1
6%

U
tb

ild
ni

ng
sv

äg
ar

; 4
7%

U
tb

ild
ni

ng
ar

; 1
1%

U
tb

ild
ni

ng
ar

; 5
1%

U
tb

ild
ni

ng
ar

; 1
1%

Y
rk

en
; 1

3%

Y
rk

en
; 4

4%

Y
rk

en
; 9

%

A
rb

et
sl

iv
et

; 2
%

A
rb

et
sl

iv
et

; 2
0%

U
tb

ild
ni

ng
sv

äg
ar

; 1
6%

U
tb

ild
ni

ng
sv

äg
ar

; 0
%U
tb

ild
ni

ng
sv

äg
ar

; 2
2%

U
tb

ild
ni

ng
ar

; 2
%

U
tb

ild
ni

ng
ar

; 2
4%

Y
rk

en
; 2

%

Y
rk

en
; 3

1%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Instämmer helt Instämmer delvis Vet ej/obestämd Instämmer inte Instämmer inte alls

 
FIGUR 4.4 Behandlar enkätfrågorna 2,6,10,14. 
 
Elevernas uppskattning av personliga kunskaper om omvärldskunskaper. Instämmer delvis till 
yrken 44 % och arbetslivet 56 %, utbildning 51 % och utbildningsvägar 47 %. Vet ej/obestämd 
till yrken 31 % och arbetslivet 20 %, utbildning 24 % och utbildningsvägar 22 %.  

4.1.5. Enkätfråga 3, 7, 11, 15 

Jag tycker att jag har fått tillräcklig kunskap om yrken/utbildning/utbildningsvägar/arbetslivet 
genom skolan för att göra ett väl medvetet studie- och yrkesval? 

 
TABELL 4.5 Elevens synsätt på om skolan har förmedlat omvärldskunskaper 
 

ns=  45 Yrken 
 

Utbildningar 
 

Utbildningsvägar 
 

Arbetslivet 

Instämmer helt 3 
 

5 
 

5 
 

2 
        

Instämmer delvis 17 
 

22 
 

19 
 

10 
        

Vet ej/obestämd 9 
 

6 
 

9 
 

13 
        

Instämmer inte 15 
 

12 
 

12 
 

15 
        

Instämmer inte alls 1 
 

0 
 

0 
 

5 
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4.1.6. Diagram  

I Figur 4.6 redovisas tabell 4.5, procentuellt fördelat på elevernas svar. Diagrammet har ett 
maxvärde av 100 %.  
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FIGUR 4.6 behandlar enkätfrågorna 3,7,11,15.  
 
Elevernas svar på om skolan har förmedlat omvärldskunskaper. Vet ej/obestämd till yrken 20 % 
och arbetslivet 29 %. Instämmer inte till yrken 33 % och arbetslivet 33 %.  

Vet ej/obestämd till utbildning 13 % och utbildningsvägar 20 %. Instämmer inte till utbildning 
27 % och utbildningsvägar 27 %.  

4.1.7. Enkätfrågor 4, 8, 12, 16 

Rangordna följande alternativ nedan 1-3. Vilka alternativ anser du har gett dig mest kunskaper 
om yrken/utbildning/utbildningsvägar/arbetslivet för att göra ett väl medvetet studie- och 
yrkesval? 

4.1.8. Redovisning  

Omvärldskunskaper delas in i fyra kategorier; yrken, utbildning, utbildningsvägar och arbetsliv. 
Det finns sex svarsalternativ att välja på i varje kategori. Svarsalternativen är; lärare, studie- och 
yrkesvägledare, familj, kompisar, media och annat. 

Eleverna rangordnar alternativen där siffran 1 är mest betydande och siffran 3 är minst 
betydande. Redovisningen av rangordningens alternativ utgörs av rangpoäng (värde). 
Rangpoängen multipliceras med antal svarande elever, där varje rad i varje kategori avslutas 
med en totalsumma.  



 23 

Förklaring rangpoäng 

Rangalternativ 1 ger  3 rangpoäng 

Rangalternativ 2 ger 2 rangpoäng  

Rangalternativ 3 ger 1 rangpoäng 

TABELL 4.7 Elevens upplevelse på förmedlandegrad av omvärldskunskaper 
 
ns=45 nb=2-3 Yrken   Utbildning   Utbildningsvägar   Arbetslivet 

Rangalternativ 1 2 3 sa:   1 2 3 sa:   1 2 3 sa:   1 2 3 sa: 

                    

Lärare 3 8 10 35  5 8 10 41  8 9 10 52  3 8 9 34 
                        
Studie- och 
yrkesvägledare 4 10 12 44  10 14 9 67  12 13 7 69  4 12 9 45 
                        

Familjen 13 7 6 59  10 6 6 48  9 9 12 57  24 6 8 92 
                        

Kompisar 3 10 2 31  4 4 8 28  1 6 7 22  2 5 4 20 
                        
Media 
(TV,tidningar,reklam, 
Internet,etc.) 18 6 11 77  12 8 8 60  11 6 6 51  9 10 9 56 
                        

Annat 1 1 1 6  1 2 1 8  2 0 1 7  0 1 3 5 
                    
Sa: 
rangpoäng/kategori    252     252     258     252 

Antal svar  nb
1 42 42 42   nb

2 42 42 42   nb
3 43 43 43   nb

4 42 42 42   
Bortfall; nb1 yrken 3 stycken, nb2 utbildning 3 stycken, nb3utbildningsvägar 2 stycken och nb4 arbetslivet 3 
stycken. 
Tabell 4.7 behandlar enkätfrågorna 4,8,12,16. 
 

Svarsalternativ för annat rangordnas (rangalt.1-3) nedan med elevens egna formuleringar. Vid 
kategori; yrke svarade tre elever; en svarade intresse (rangalt.1), en svarade mässor (rangalt.2), 
en svarade kontaktpersoner på universitetet, programansvarig (rangalt.3).  

Kategori; utbildning svarade fyra elever varav en svarade, Sacomässa (rangalt.1), en broschyrer 
(rangalt.2), en mässa (rangalt.2), en kontaktpersoner på universitetet, programansvarig 
(rangalt.3).  

Kategori; utbildningsvägar svarade tre elever, varav en svarade mig själv (rangalt.1), en 
Sacomässa (rangalt.1), en kontaktpersoner på universitetet, programansvarig (rangalt.3).  

Kategori; arbetslivet svarade fyra elever varav en svarade sommarjobb, prao (rangalt.2), en 
sommarjobb, prao och korttidsjobb (rangalt.2), en kontaktpersoner på universitetet, 
programansvarig (rangalt.3), en praktik (rangalt.3).  
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4.1.9. Diagram  

I figur 4.8 redovisas fördelning i procent av tabell 4.7. Hur stor andel rangpoäng respektive rad 
(givare av omvärldskunskap) fått per kolumnrubrik (omvärldskunskap). Procentsatsen utgör del 
av totalsumman per kolumn exempelvis, lärare - yrke 35/252=14 %. Beroende på vilken nivå 
som 1-3 (rangpoäng) fördelas, kan ett maxvärdet endast uppgå till 50 %.  
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FIGUR 4.8 behandlar enkätfrågorna 4,8,12,16 
 
Elevernas upplevelse av förmedlandegrad av omvärldskunskaper.  

Givare lärare, arbetsliv 13 % och yrken 14 % genomsnitt 13.5 %. Givare studie- och 
yrkesvägledare förmedlar arbetsliv 18 % och yrken 17 % genomsnitt 17.5 %. Givare familj 
förmedlar arbetsliv 37 % och yrken 23 % genomsnitt 30 %. Givare Kompisar, arbetsliv 8 % och 
yrken 12 % genomsnitt 10 %.  

Givare lärare som förmedlar utbildning 16 % och utbildningsvägar 20 % genomsnitt 18 %. 
Givare studie- och yrkesvägledare förmedlar utbildning 27 % och utbildningsvägar 27 % 
genomsnitt 27 %. Givare familj förmedlar utbildning 19 % och utbildningsvägar 22 % 
genomsnitt 20.5%. Givare Kompisar, utbildning 11 % och utbildningsvägar 9 % genomsnitt 10 
%.  

Givare media förmedlar arbetsliv 22 % och yrken 31 %. Givare annat förmedlar arbetsliv 2 % 
och yrke 2 %.  

Givare media förmedlar utbildning 24 % och utbildningsvägar 20 %. Givare annat förmedlar 
utbildning 3 % och utbildningsvägar 3 %.  
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4.1.10. Rangordning val 1 

I tabell 4.9 redovisas förstahandsvalet av elevernas gradering av vad som har gett mest kunskap 
om omvärldskunskapen sorterad efter tabell 4.7. Redovisningen beskriver fyra kategorier som 
grupperas om till två kategorier. Första kategorigrupperingen är, yrken och arbetslivet och den 
andra kategorigrupperingen är, utbildning och utbildningsvägar. Det är sex olika givare och 
dessa samordnas i tre grupper. Givares gruppering; lärare och studie- och yrkesvägledare, 
familjen och kompisar samt media och annat. I varje gruppering redovisas antal svar som 
divideras med totala svarsfrekvensen från kategorierna, därefter omarbetas det till procentuell 
svarsfrekvens för att summeras till en slutlig procentsats i varje gruppering.  

 
TABELL 4.9 Elevens förstahandsval av förmedlandegrad av omvärldskunskaper 
 

n=45 nb=2-3 

Yrken Arbets- 
livet 

 Antal 
svar 

 Andel 
svar 

%  

  Utbild-
ning 

Utbildnings- 
vägar 

Antal 
svar 

 Antal 
svar 

%   

Lärare 3 3  6  7%   5 8  13  15%  
Studie- och 
yrkesvägledare 4 4 

 
8 

 
10%   10 12  22 

 
26%  

      Sa:  17%       Sa: 41% 
                

Familjen 13 24  37  44%   10 9  19  22%  

Kompisar 3 2  5  6%   4 1  5  6%  
      Sa: 50%       Sa: 28% 
                
Media 
(TV,tidningar, 
reklam, 
Internet,etc.) 18 9 

 

27 

 

32%   12 11  23 

 

27%  

Annat 1 0  1  1%   1 2  3  4%  

     Sa: 33%      Sa:  31% 

Antal svar 42 42  84   100%  42 43  85   100% 
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5.0. Analys 

Analysen utgår från två variabler för att finna mönster i resultatet. Variablerna som används är 
förmedlande av omvärldskunskaper och betydelsen av omvärldskunskaper.  

De mönster som framkommer redovisas utifrån enkätfrågornas ursprungliga femgradiga skala 
samt i en summerad form av tregradig skala (Trost, 2007). När det gäller svarsalternativen 
”instämmer helt och instämmer delvis”, har de två sammanförts och redovisas som 
”instämmande”. Samt ”instämmer inte och instämmer inte alls” har sammanförts till 
”instämmer ej”. 

5.1. Analys av enkätfrågor 1, 5, 9, 13 

Jag tycker det är viktigt att ha kunskap om yrken/utbildning/utbildningsvägar/arbetslivet för att 
kunna göra ett väl medvetet studie- och yrkesval?  

 
Resultatet visar att nästan alla elever är ”instämmande” det vill säga, att de anser att det är 
viktigt att ha omvärldskunskaper.  

Skolverket (2007) framför att eleverna ägnar mycket kraft och tankar åt framtida studie- och 
yrkesval. Vidare anser eleverna att de vill ha mer kontakter med arbetslivet i form av 
studiebesök, praktisk arbetslivsorientering (prao) och besök från arbetslivet i skolan (a.a.2007). 
Forskningsprojektet ”moderna ungdomars livsprojekt och skolan som arena” påvisar att 
övervägande delen av eleverna är i skolan för att få betyg och examen inför fortsatta studier 
samt har visioner om ett välavlönat arbete. Eleverna anger även att de går i skolan för att skaffa 
sig kunskaper som behövs som vuxen och att lära sig ta ansvar för ett kommande arbete 
(Andersson, 2001). 

I ovanstående sammanhang beskrivs ett engagemang som är gemensamt med områdena för 
denna undersökning. Intresset från eleverna indikerar ett högt värderande, vilket 
överensstämmer med resultatet (Andersson, 2000; Skolverket, 2007) 

Vidare utrycker lärarna att det är ett problem att eleverna inte är tillräckligt motiverade och inte 
verkar ta till sig viktig information, ”att de inte tänker framåt utan endast här och nu 
(Skolverket, 2007, s.33)”. Påståendet från lärarna kan tolkas motsägelsefullt i förhållande till 
underökningens resultat. Diskrepansen kan bero på att lärarna åsyftar ämneskunskaper till 
skillnad mot att ”viktig information/kunskap” i denna undersökning avgränsas till studie- och 
yrkesvalet (Skolverket, 2007). Denna undersökning kan inte och har inte för avsikt att ställa 
ovanstående kunskaper mot varandra utan enbart belysa elevernas attityder till 
omvärldskunskaper. Ett högt positivt värde visar på intresse för kunskaper som i sig är 
grundläggande för inlärning. Att eleverna tycker att det är viktigt med omvärldskunskaper, kan 
vara en förklaring till att eleverna anser att information och vägledning bör startas tidigare i 
skolan. Inslagen behöver inte syfta till att hitta ett yrke utan vara mer orienterat mot att 
förbereda inför kommande val i livet (a.a. 2007). 

Vi urskiljer en möjlig orsak till resultatet, vilket är att eleverna saknar omvärldskunskaper och 
därför anger ett högt värdesättande för att fylla en kunskapslucka. Med utgångspunkt från ett 
sådant resonemang, skulle bättre informerade elever påvisa ett lägre värderande. Detta anses 
inte relevant bland annat med avseende på, att en relativt stor andel ansåg sig ha tillräckliga 
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omvärldskunskaper. En annan faktor som motsäger detta antagande är insikten, att mer kunskap 
väcker mer frågor. Däremot kan resultatet påverkas av, i vilken ålder undersökningsgruppen 
befinner sig, men det är en variabel som ligger utanför undersökningens avgränsning. 
Målgruppen som undersökningen vänder sig till har hanterat en övergång från en skolform till 
en annan, nästa steg för eleverna är övergången mellan skola – arbetsliv. Resultatet begränsas 
således till att gälla för elever som aktivt använt sina kunskaper och är på väg att skörda 
frukterna av sitt val för framtiden. Resultatet har hittills visat vilken vikt eleverna lägger på 
omvärldskunskaper, men hur stort är innehavet av dessa?  

5.2. Analys av enkätfrågor 2, 6, 10, 14  

Jag tycker att jag har god (tillräcklig) kunskap om yrken/utbildning/utbildningsvägar/arbetslivet 
för att göra ett väl medvetet studie- och yrkesval? 

 
Resultatet visar att 62 % av eleverna är ”instämmande” det vill säga att de anser att de har god 
(tillräcklig) kunskap om omvärldskunskaper. 

Varför anser mer än 1/3 att de inte har tillräckligt med omvärldskunskaper, samtidigt som de 
anser att det är viktigt? Hirasawa & Sundelin (2003) konstaterar att eleverna anser att deras 
studie- och yrkesval skulle underlättas genom mer undervisning och information om yrken och 
utbildningar. Skolverket (2007) anger liknande synpunkter från eleverna, att undervisningen 
inte involverar framtida studier och yrken. En jämförelse kan sökas hos Fransson & Lindh 
(2004) som påvisar att elever har svårt att förstå vanliga begrepp inom studie- och 
yrkesorientering. Vidare framförs resonemanget att steget är långt mellan information och 
kunskap (a.a. 2004).  

Dagens ungdomar har små möjligheter att etablera sig på arbetsmarkanden, samtidigt som 
majoriteten av eleverna går allt längre i skolan och ställs inför allt fler studie – och 
utbildningsalternativ (Skolverket, 2007; Jonsson & Lundbom, 2000). Detsamma 
uppmärksammas av Skolverket (2008) som konstaterar att kontakterna med arbetslivet, snarare 
har minskat än ökat för ungdomarna. En konkret kunskap om arbetslivet är praktisk 
yrkeslivsorientering (prao), vilket anses vara ”hjärtat i skola och arbetsliv (Hirasawa & 
Sundelin, 2003, s.13)”. Vidare framför eleverna att de vill ha stöd för att genomföra prao, men 
anser att skolan saknar intresse för elevernas möte med arbetslivet (a.a. 2003).  

Faktum kvarstår att nästintill 2/3 av eleverna i denna skola anser att de har (god) tillräcklig 
kunskap om omvärldskunskaper. Kan skälet vara att skolan arbetar med en processinriktad 
verksamhet? Där eleven har fått möjlighet att bli medveten om sina drömmar, intressen och 
motivation och arbetslivets villkor, det vill säga omvärldskunskaper (Skolverket, 2008). Låt oss 
se om eleverna anser att så är fallet? 

5.3. Analys av enkätfrågor 3, 7, 11, 15 

Jag tycker att jag har fått tillräcklig kunskap om yrken/utbildning/utbildningsvägar/arbetslivet 
genom skolan för att göra ett väl medvetet studie- och yrkesval? 

 
Resultatet visar att 33 % anser, att de inte fått tillräckligt med omvärldskunskaper från skolan 
(”instämmer ej”) samtidigt som 21 % är obestämda, vilket innebär att mindre än hälften anser 
att de fått omvärldskunskaper från skolan. 
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Det flesta elever som ingick i Skolverkets undersökning (2007) upplever inte samband mellan 
skola – arbetsliv. Eleverna uttrycker en önskan om utökning av studiebesök på gymnasieskolor 
och arbetsplatser. De flesta lärare i denna studie har en positiv inställning till att arbeta med 
arbetslivsfrågor i sin undervisning. Trots det hade ingen av de lärare som medverkade i studien 
arbetat med att integrera omvärldskunskaper i undervisningen (a.a. 2007). Den främsta orsaken 
som anges, är att lärarna inte vet hur de ska implementera omvärldskunskaper i undervisningen, 
samtidigt som det inte ges utrymme i skolan att diskutera hur det ska gå till. De flesta lärare är 
positiva till att jobba med arbetslivsfrågor, om det avsattes tid att planera in det och om andra 
arbetsuppgifter togs bort – ”inte en sak till som skall lägga till oss, vi har ju en studie- och 
yrkesvägledare (a.a. 2007, s.34)”. 

Eleverna utrycker att många lärare fäster stor vikt vid betyg i stället för att inspirera och prata 
om framtiden. Eleverna anser även att det är viktigt att veta om intagningspoängen –”så man vet 
hur mycket man ska plugga (Skolverket, 2007, s.33)”. Lärarnas inställning är att eleverna saknar 
studiemotivation. De menar att det till stor del styrs av vilka intagningspoäng det är till 
gymnasieskolan (a.a. 2007).  

En annan tänkbar faktor som skulle kunna påverka resultatet är att lärare vidareutbildar sig 
direkt efter gymnasiet, vilket medför att de själva får en mindre mängd arbetslivserfarenhet 
utanför skolans värld. Som tidigare nämnts anger många lärare att de saknar kunskap om hur de 
ska implementera omvärldskunskaper. Det kan i sin tur vara en orsak till varför eleverna 
upplever att undervisningen inte involverar framtida studier och yrken (Skolverket, 2007).  

Med hänvisning till tidigare resultat (enkätfråga 2, 6, 10, 14) som visar att nästan 2/3 har 
”tillräckligt” med omvärldskunskaper, är det intressant att se att en mindre del av den 
kunskapen kommer från skolan. En diskussion förs inom vetenskapen huruvida skolans 
kompetenser matchar förmedlandet av arbetslivets villkor (Jonsson & Lundbom, 2000). 
Läroplanerna Lpf-94 och Lpo-947 anger klart och tydligt att skolan skall förbereda eleverna. 
Jonsson & Lundbom (2000) framför att skolan är en frizon från arbetsmarknadens selektering 
och krav. Dessa till synes motsägelsefulla åsikter kan förklara en del av svårigheterna att 
integrera omvärldskunskaper i skolan. 

Oavsett hur stort skolans ansvar är återstår att finna ut varifrån resterande del av 
omvärldskunskaper härstammar? 

5.4. Analys av enkätfrågor 4, 8, 12, 16 

Rangordna följande alternativ nedan 1-3. Vilka alternativ anser du har gett dig mest kunskaper 
om yrken/utbildning/utbildningsvägar/arbetslivet för att göra ett väl medvetet studie- och 
yrkesval? 

 
Viktigt att notera vid analysen av denna sista frågeställning är att resultat som redovisas med 
hänsyn till rangordning 1, anger procentuellt vad elever anser är viktigaste givare. Vidare anger 
resultat som redovisas utifrån rangalternativ 1-3 endast inbördes skillnader i givande. Det bör 
även noteras att resultatet har grupperats utifrån en naturlig samhörighet för att underlätta 
tolkning (se rubrik, 4.1.10.).  

                                                 
7 www.skolverket.se  klockan 14.41 den 5 mars 2009 
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Resultat utifrån rangordning 1, påvisar att familj och kompisar förmedlar 50 % av området 
yrken och arbetsliv jämfört med lärare, studie- och yrkesvägledare som enbart förmedlar 17 % 
(tabell, 4.9). Resultatet går i linje med fler rapporter på området, bland annat Andersson (2001) 
som redovisar att av 1200 elever anser 25 % att skolarbete sällan handlar om det verkliga livet. 
Vidare framför Jonsson & Lundbom (2000) att av 982 unga vuxna är det 6 % som anser att 
skolan försett dem med tillfredsställande kunskaper för att möta arbetslivets krav på social 
kompetens. Skolverket (2008) beskriver att ungdomarnas kontakt med arbetslivet tenderar att 
minska. Denna undersökning kan inte påvisa eventuell trend men den indikerar skolans grad av 
förmedlande ur ett elevperspektiv. 

Med hänsyn till rangalternativ 1-3, framgår att familj och kompisar förmedlar 40 % (30 % +10 
%) och lärare, studie- och yrkesvägledare förmedlar 31 % (13,5 % + 17, 5 %). En förklaring till 
resultatökningen av skolans insatser i detta sammanhang, beror framförallt på att studie- och 
yrkesvägledare får flera rangpoäng (2) när det gäller rangordning 1-3 (tabell 4.7). Sammantaget 
förbättras resultatet något för skolan, men det är tydligt att inom området yrken och arbetsliv 
förmedlas huvudparten av familjen och kompisar. Undersökningen kan inte förklara skolans 
svaga resultat men en ”varningsklocka ringer” som antyder att eleverna har lättare att ta till sig 
det ”familjenära” arbetslivet och relatera till det som en baskunskap. Om vårt antagande 
stämmer riskerar eleverna att missa en stor del av den bredd som arbetslivet har att erbjuda.  

Resultaten påvisar att media har en väsentlig roll av förmedlande av yrken och arbetsliv och får 
1/3 av antalet rangalternativ1, vilket är dubbelt så mycket i förhållande till skolan (tabell 4.9). 
Medias betydelse är en trend som inte tas upp i undersöknings litteratur, men vi vill påvisa att 
detta är ett intressant område.  

Hittills visar resultaten för skolan låga värden, men vad anser eleverna om förmedlandet av 
klassiska områdena utbildning och utbildningsvägar? 

Med avseende på rangordning 1, inom området utbildning och utbildningsvägar anser eleverna 
att 28 % förmedlas av familjen och kompisar, medan 41 % förmedlas av lärare och studie- och 
yrkesvägledare (tabell, 4.9). När resultatet redovisas med hänsyn till rangalternativ 1-3 
förmedlar familj och kompisar 30,5 % (20,5 % +10 %). Lärare och studie- och yrkesvägledare 
förmedlar 45 % (18 % +27 %). Oavsett redovisningsmetod är skillnaderna försumbara, men i 
båda fallen är det lärare, studie- och yrkesvägledare som förmedlar mest. Resultatet för skolan 
ser bättre ut ur ett elevperspektiv när det handlar om utbildningar och utbildningsvägar, men 
faktum kvarstår att mindre än hälften av eleverna anser att skolan förmedlat dessa. 
Avslutningsvis när vi tar hänsyn till helhetsbegreppet omvärldskunskaper, anser mindre än 1/3 
av eleverna (( 29 % (17%+41%)/2=29 %)) att skolan genom lärare och studie- och 
yrkesvägledare förmedlad mest omvärldskunskaper (tabell, 4.9). 
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6.0. Slutsatser 

Vilka slutsatser kan vi dra utifrån de tre forskningsfrågorna? 

6.1. Elevens självskattning av omvärldskunskaper? 

Formuleringarna i enkätfrågorna lyfter fram om huruvida eleverna anser att det är viktigt att ha 
omvärldskunskap för att göra ett väl medvetet studie- och yrkesval. Undersökningens resultat 
kan ha påverkats av enkätfrågornas värderande språkbruk, samt elevernas begränsade kunskaper 
inom studie- och yrkesorienteringens begreppsvärld (Fransson & Lindh, 2004). Mot bakgrunden 
av det entydiga resultatet är slutsatsen att eleverna anser att det är viktigt med 
omvärldskunskaper. 

Vi anser det är bra att eleverna har ett högt värdesättande av omvärldskunskaper. Denna insikt 
ökar möjligheterna för eleverna att göra ett väl medvetet studie- och yrkesval. 
Karriärutvecklingsmodellen, Vägledningens spänningsfält (Lindh, 1997) kan utgöra ett viktigt 
verktyg för skolan, att omsätta komplicerad information till värdefull kunskap inom skola – 
arbetsliv. 

6.2. I vilken utsträckning anser eleven att skolan förmedlar 

omvärldskunskaper? 

Analysen pekar på att knappt 2/3 av de tillfrågade eleverna anser att de har omvärldskunskaper, 
samtidigt som mindre än hälften anser att de fått dessa från skolan. Slutligen uppmärksammar vi 
vad eleverna anser vara viktigaste förmedlare. Vi noterar att skolan genom lärare och studie- 
och yrkesvägledare förmedlar knappt 1/3 och inom vissa delområden mindre än 1/5. 

Mot bakgrund av att mer än hälften inte anser att de fått omvärldskunskaper från skolan, styrks 
vår slutsats, att eleverna anser att de inte får tillräckligt med omvärldskunskaper i skolan. 
Resultatet kan även i detta fall vara påverkat av ett värderande språkbruk, samt elevernas 
begränsade kunskaper inom studie- och yrkesorienteringens begreppsvärld (Fransson & Lindh, 
2004). Faktum kvarstår; att eleverna ger skolan ett lågt omdöme i förmedlande, när skolan inte i 
högre utsträckning säkerställer elevernas uppfattning. Att eleven inte förvärvar tillräckligt med 
omvärldskunskaper för att göra väl medvetna val.  

Slutsatsen överensstämmer med forskningen inom området. Det är intressant om skolan 
kommer att erhålla ett bättre omdöme utifrån de nya riktlinjerna, Allmänna råd och 
kommentarer om studie- och yrkesorientering (2009)?  

6.3. Var härstammar elevernas omvärldskunskaper ifrån? 

Slutsatsen är att familj och kompisar är den viktigaste källan till omvärldskunskaper. Därefter 
kommer media och annat, tätt följt av lärare och studie- och yrkesvägledare. 

Vidare framgår att skolan (lärare och studie- och yrkesvägledare) är sämst på att förmedla inom 
området yrken och arbetsliv, men bättre inom området utbildning och utbildningsvägar. Medias 
roll är viktig inom området yrken och familjen är den viktigaste informationskanalen gällande 
arbetslivet (tabell 4.9). 
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6.4. Sammanfattning av slutsatserna 

Eleverna anser att det är viktigt med omvärldskunskaper, men anser att skolan endast bidrar 
med en mindre del, samt att familj och media är viktiga källor. 

Resultatet stämmer överens med rapporter och forskning inom området som påvisar att skolans 
kontakter med arbetslivet snarare minskat än ökat (Skolverket, 2007, 2008; Hirasawa & 
Sundelin, 2003). Slutligen poängterar vi vikten av att använda läroplanerna (bilaga 1,2) samt de 
Allmänna råd och kommentarer om studie- och yrkesorientering (2009). 

6.5. Verifiering av teori 

Vi har som utgångspunkt teorin Vägledningens spänningsfält (Lindh, 1997). Det är en teori 
bland flera olika karriärvägledningsteorier. Teorin belyser vikten av att erhålla 
omvärldskunskaper och självkännedom. Båda områdena skall bearbetas tillsammans och 
slutligen kommer individen fram till ett beslut, ett underbyggt och väl medvetet val.  

Det tycks finnas en tilltro att fler alternativ medför att personen gör ett bättre val. Därför anser 
vi att teorin Vägledningens spänningsfält är betydelsefull i dagens samhälle där föränderligheten 
är stor och tillgången till information är obegränsad (Fransson & Lindh, 2004; Lindh, 1997). 

Undersökningen verifierar teorin Vägledningens spänningsfält och åskådliggör behovet av att 
ha tillräckligt med omvärldskunskaper för att göra ett underbyggt och väl medvetet karriärval.  

6.6. Verifiering av antagande 

Hur väl överensstämmer slutsatserna med antagandet? 

Antagandet är att eleverna anser att de inte får tillräckligt med omvärldskunskaper i skolan. 

Nästan alla elever anser att det är viktigt att ha omvärldskunskaper. Knappt 2/3 anser att de har 
tillräckligt för att göra ett väl medvetet studie- och yrkesval. Mindre än hälften anser att de har 
fått kunskaperna genom skolan och mindre än 1/3 anser att skolan förmedlat mest 
omvärldskunskaper. 

Vi anser att de slutsatser som dragits styrker antagandet. 
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7.0. Diskussion 

Nedan diskuteras resultat, metod och behov av framtidsforskning. 

7.1. Resultatdiskussion  

Resultatet i undersökningen påvisar att eleverna anser att det är viktigt med omvärldskunskaper, 
men att skolan endast bidrar med en mindre del. Resultatet blev inte unikt, utan vi finner att 
Skolverket (2007) har likartad uppfattning. I den undersökningen påpekas att skolor i Sverige 
behöver förstärka sina studie- och yrkesorienterade insatser (a.a. 2007).  

Med utgångspunkt från problemformuleringen anser vi att det är viktigt att synliggöra elevernas 
åsikter. Angående i vilken utsträckning de fått kunskaper om omvärldskunskaper. Förtjänsten av 
resultatet är att vi fångat elevernas synpunkter. Vi får en inblick i vad eleverna anser är viktigt 
inför sitt karriärval.  

Mot bakgrund av att vi utför undersökningen i Enköpings kommun som utvecklar studie- och 
yrkesvägledningen som process och pedagogisk verksamhet, menar vi att det finns behållning 
av resultatet för att fortsätta utvecklingsarbetet med arbetsplanen. Resultatet i denna 
undersökning ger ett bidrag till en fortsatt utveckling av att integrera omvärldskunskaper i 
undervisningen. 

När allt kommer omkring skulle samhället vinna mycket på att barn och ungdomar lär sig mer 
om sig själva och omvärlden. Det ger individen möjlighet att göra underbyggda val. När en 
betydande del av ansvar vilar på individen själv måste skolan ta sitt ansvar att förmedla de 
kunskaper personen behöver för att leva och verka i samhället. Eleverna är i skolan för att skaffa 
sig kunskaper som de behöver som vuxna och för att få ett framtida arbete (Andersson, 2001). 
Mot den bakgrunden har skolan ett ansvar att vidareutveckla kommunikationsflödet mellan 
skola – arbetsliv (Skolverket, 2007, 2008, 2009). 

Vid jämförelse med andra undersökningar inom detta område, framgår det framförallt i 
rapporterna från Skolverket (2008, 2009) och Hirasawa och Sundelin (2003) att 
arbetslivserfarenheter är viktiga för eleverna. Skolan är den plats där eleverna vistas ifrån tidig 
ålder till gymnasieexamen. Det är viktigt att all personal på skolan bidrar på olika sätt med att 
ge eleverna, stöd och erfarenheter inför kommande karriärval. 

Som en följd av vårt resultat vill vi påminna studie- och yrkesvägledare, lärare och skolledning 
att arbetet måste fortgå och vidareutvecklas för att ytterligare integrera omvärldskunskaper i 
undervisningen8.  
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7.2. Metoddiskussion 

Undersökningen utfördes i form av en kvantitativ forskningsmetod med attitydmässiga frågor. 
Att mäta attityder vid undersökningen medförde, gedigen bearbetning av forskningsfrågor och 
enkätfrågor. Förstudiegruppen bidrog med relevanta kommentarer och vi bearbetade 
enkätformuläret innan vi startade undersökningen. Syftet är att mäta attityder och vi är 
medvetna om att enkätsvar har begränsningar, då det indirekt inte finns utrymme för egna 
tolkningar. Teorin Vägledningens spänningsfält (Lindh, 1997) har varit vägledande för 
utformningen av frågorna och därmed bidragit till en ”röd tråd” genom underlaget i 
attitydundersökningen. Målet med undersökningen är att nå flera personer inom skolan för att 
undersöka attityden till omvärldskunskaper. Även om undersökningen inte innefattar en 
kvalitativ forskningsmetod där eleverna blir intervjuade, tycker vi att valet av metod var väl 
avpassat för att uppnå syftet med undersökningen. 

Undersökningen vänder sig till teknikprogrammets elever i årskurs 2 och vi är medvetna om att 
resultatet kanske hade varit annorlunda om frågorna hade ställts till exempelvis årskurs 3 på 
gymnasiet.  

Utförandet av undersökningen kan göras på flera sätt. Vi valde att delta vid 
undersökningstillfället samt medverka vid introduktion och insamlingen av enkätsvaren. Det 
anser vi hade en avgörande betydelse för den höga svarsfrekvensen, alla som fanns i 
klassrummet besvarade enkäterna. 

Databearbetningen utfördes i summerationsskala och för vår undersökning var det en passande 
metod. Frågorna som berör omvärldskunskaper ställdes likvärdigt i alla fyra enkäterna men 
under olika kategorier (yrke, utbildning, utbildningsvägar, arbetsliv). Resultatet kan avläsas 
horisontellt och man får då fram omvärldskunskaper i sin helhet eller kan välja en kategori för 
att granska svaren.  

7.3. Framtidsdiskussion 

Utbildningsminister Jan Björklund har gjort ett uttalande om att en ”ny skollag ska ge alla 
studievägledning”. Förslaget innebär bland annat att det skall finnas behöriga studie- och 
yrkesvägledare på skolorna. Vilket ska hjälpa eleverna att sortera bland yrkesinformation och 
den växande mängden av utbildningsalternativ. ”Det kan vara svårt att veta vad man ska 
studera eller vad man vill jobba med i framtiden, då kan ett samtal med en studie- och 
yrkesvägledare vara till hjälp9” 

Undersökningen påvisar brister inom skolan vilket den nya lagen är tänkt att försöka motverka. 
Jan Björklund framhäver att behovet av behöriga studie- och yrkesvägledare är minst lika 
viktigt som lärarnas roll att integrera omvärldskunskaper i undervisningen. Det kan ge dubbel 
effekt, dels öka motivationen till det specifika ämnet men framför allt öka den personliga 
medvetenheten inför sitt eget karriärval. Enköpings kommun lyfter i sin arbetsplan fram 
integrering som en del av studie- och yrkesorienteringen. En möjlig forskning är inom området 
”integrering av omvärldskunskaper i undervisningen”. För att belysa vikten av 
helhetsperspektivet och underlätta övergången mellan skola – arbetsliv.  

Lika viktigt är det att titta på vilken inverkan familjen har på elevernas val. Skolan har ett stort 
ansvar att hjälpa eleverna att vidga sina perspektiv och se utanför sina egna referensramar som 
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exempelvis familjen. Av detta skäl tycker vi det är viktigt att forska kring den socioekonomiska 
statusen. Det vill säga att titta på vilken påverkan familjebakgrund har för personer när de väljer 
yrke eller konstruerar sina karriärer. Vår undersökning visar att familjen är den mest bidragande 
faktorn när det gäller omvärldskunskaper, yrken och arbetsliv. ”Skomakarens barn blir 
skomakare”  

Då vi tidigare har berört familjens referensramar, socioekonomisk status. Finns det ytterligare 
ett spektrum att undersöka och det är socioekonomisk påverkan av val över tid. Eftersom 
samhället har gått från ”blåställ till vita skjortor”. Det vill säga att det krävs mer utbildning idag 
än vad som krävdes för 20-30 år sedan för likartat yrke. Konsekvenserna av ett felaktigt val blir 
mer tidskrävande och kostsamma för såväl personen som samhället. 

Tilläggas kan att arbetslöshet och arbetskraftsbrist existerar samtidigt när utbildningar och 
arbetsmarknaden är i otakt. Det har tidigare påpekats att yrkesrollerna kräver längre och längre 
utbildningar och därmed blir obalanserna allt svårare att utjämna. Hur stort är statens ansvar och 
roll i detta? Ett år kan det bli överskott på sjuksköterskor eller lärare på grund av att kommun 
och landsting beslutat att andelen sjuksköterskor och behöriga lärare skall ökas. När den 
efterfrågade arbetskraften är utbildad kanske den sammanfaller med minskad barnkull, ändrade 
riktlinjer eller dylikt och arbetslöshet blir följden trots löften om säkra jobb. Det finns möjlighet 
för vidare forskning ur ett samhällsekonomiskt perspektiv genom att bättre följa 
samhällsutveckling och därmed stärka studie- och yrkesorienteringen i skolan. 

Ytterligare ett forskningsområde är medias betydelse som informationskälla för yrken. Inom 
televisionen har det blivit populärt med olika yrkesrelaterade serier där vi följer; snickare, 
ambulanspersonal, sjukvårdspersonal, brandmän med mera. Kommer detta att avspegla sig på 
yrkesvalen på samma sätt som ”heminredningsprogrammen” har ökat försäljningen av material 
och verktyg inom byggnadsbranschen?  

Reklam är en viktig del av media och i takt med det ökade antalet friskolor blir de kommunala 
skolorna i allt större utsträckning tvingade att profilera sig i jakten efter elevens skolpeng. 

I Enköpings kommun anordnas mässor för att ge elever möjlighet att möta yrkesutövare och 
dess representanter samt skolor. På en sådan mässa framstod en tydlig trend att skolor försöker 
profilera sig och sälja in sin skola för att locka elever genom att de får gratis körkortsutbildning, 
fri dator billigt boende med mera. Det finns mängder med forskning i hur media och reklam 
påverkar personers köp beteende och även vilken påverkan media har vid exempelvis 
riksdagsval. Det är ett faktum att det händer mycket inom detta område. Ett exempel är Barack 
Obamas strategi att använda moderna media metoder, vilket väckt stort intresse. Det finns 
möjlighet att forska kring exempelvis hur kortsiktiga belöningar i form av ”fria förmåner” och 
reklam påverkar vid specifika valsituationer. 
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Bilaga 1 Lpo-94 

Informationen är hämtat från läroplanen Lpo-94. 

2.6 Skolan och omvärlden (Lpo – 94 sidan 15) 

Eleverna skall få en utbildning av hög kvalitet i skolan. 

De skall också få underlag för att välja fortsatt utbildning. 

Detta förutsätter att den obligatoriska skolan nära samverkar med de gymnasiala utbildningar 
som eleverna fortsätter till. Det förutsätter också en samverkan med arbetslivet och närsamhället 
i övrigt. 

Mål att sträva mot: 

Skolan skall sträva efter att varje elev, inhämtar tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att;  

• kunna granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna 
framtiden, 

• få en inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv och 

• få kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige och i andra länder. 

 

Riktlinjer (Lpo- 94) 

Alla som arbetar i skolan skall; 

• verka för att utveckla kontakter med kultur- och arbetsliv, föreningsliv samt andra 
verksamheter utanför skolan som kan berika den som en lärande miljö och, 

• bidra till att motverka sådana begränsningar i elevens studie- och yrkesval som grundar 
sig på kön eller social eller kulturell bakgrund. 

Läraren skall; 

• bidra med underlag för varje elevs val av fortsatt utbildning och 

• medverka till att utveckla kontakter med mottagande skolor samt med organisationer, 
företag och andra som kan bidra till att berika skolans verksamhet och förankra den i 
det omgivande samhället. 

Studie- och yrkesvägledaren, eller den personal som fullgör motsvarande uppgifter, skall; 

• informera och vägleda eleverna inför den fortsatta utbildningen och yrkesinriktningen 
och därvid särskilt uppmärksamma möjligheterna för elever med funktionshinder samt 

• vara till stöd för den övriga personalens studie- och yrkesorienterande insats 
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Bilaga 2 Lpf-94 

Informationen är hämtat från läroplanen Lpf-94 

2.4 Utbildningsval – arbete och samhällsliv (Lpf - 94 sidan 14) 

De frivilliga skolformerna skall nära samverka med den obligatoriska skolan, med arbetslivet, 
med universiteten och högskolorna och med samhället i övrigt. Detta krävs för att eleverna skall 
få en utbildning av hög kvalitet och få underlag för val av kurser på den utbildning eleven går, 
vidare studier eller yrkesverksamhet. Det är särskilt viktigt att skolan samarbetar med arbetslivet 
om den yrkesförberedande utbildningen. Genom att arbetslivet fortlöpande förändras när det 
gäller behovet av kompetens och rekrytering av arbetskraft inom olika områden har studie och 
yrkesvägledning i vid mening stor betydelse. Universitet och högskolor, arbetsförmedlingar, 
näringslivet samt arbetsmarkandens parter och branschorganisationer har därför viktiga roller i 
informationer till skolorna och deras elever. 

Mål att sträva mot: 

Skolan skall sträva mot att varje elev; 

• utvecklar sin självkännedom och sin förmåga till individuell studieplanering, 

• medvetet kan ta ställning till fortsatt studie- och yrkesinriktning på grundval av samlade 
erfarenheter och kunskaper samt aktuell information, 

• Ökar sin förmåga att analysera olika valmöjligheter och bedöma vilka konsekvenser 
dessa kan ha, 

• får kännedom om arbetslivets villkor, särskilt inom sitt studieområde, samt om 
möjligheter till utbildning, praktik m.m. i Sverige och andra länder och 

är medveten om att alla yrkesområden förändras i takt med teknisk utveckling, 
förändringar i samhälles och yrkesliv och ökad internationell samverkan, Eleven skall 
därmed förstå behovet av personlig utveckling i yrket. 
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Bilaga 3 Enkätfrågor  

Till elever på ett studieförberedande program. 
 
Varför vill vi besöka klassen? 
Vi är två kvinnor som studerar sista terminen på studie- och yrkesvägledarprogrammet i 
Stockholm och kommer att utföra en enkätundersökning i vårt examensarbete. Därför vänder 
vi oss till Dig som studerar på gymnasiet, vi vill undersöka vad Du vet om yrken, 
utbildningar, utbildningsvägar och arbetsliv (omvärldskunskap). Vi vill undersöka vad Du 
vet och kan om omvärldskunskaper, så att vi som tillhör skolan kan ta emot Dina åsikter och 
förbättra oss. 
 
Hur går jag tillväga?  
Skriv inte ditt namn, svaren behandlas anonymt och kommer att förstöras efter 
undersökningens färdigställande. Det är frivilligt att delta  i undersökningen. 
Läs igenom hela enkäten, svara på frågorna genom att kryssa i det svar du instämmer 
med. 
 
 
Vad behöver jag veta? 
Innan Du startar med enkätfrågorna vill vi ge exempel på olika begrepp som kommer att ingå 
i frågorna. Varje dokumentsida är uppdelad med varsitt huvudområde såsom yrke, 
utbildning, utbildningsvägar och arbetsliv.  
 

• Med yrken avses; Vilka yrkesområden finns det? Vilket eller vilka yrken passar in på mig? 
Vilka arbetsuppgifter eller vilka yrkesgrupper finns det inom yrkesområdet? 

• Med utbildning avses; Vilka utbildningar finns det att välja på? Vilka krav ställs det på mig 
för att få börja studera? Vilken eller vilka utbildningar passar för mig? 

• Med utbildningsvägar avses; Vilka eftergymnasiala utbildningsanordnare finns det? 
Exempelvis Komvux, Högskola/Universitet, Kvalificerad yrkesutbildning (KY), 
Folkhögskola, andra påbyggnadsutbildningar. 

• Med arbetsliv avses; Allmänna strukturer på arbetsmarknaden exempelvis, vilka krav ställs det 
på mig för att få ett arbete? Vilka regler gäller exempelvis, facket, arbetstider, arbetsmiljö, 
med mera.  

 
Då vi använder oss av väl medvetna/medvetet val anser vi i detta sammanhang; Att Du som 
person har tillräckliga kunskaper om Dig själv och omvärldskunskaperna som Du kan ställa i 
relation till varandra för att resonera och analysera för- och nackdelar, innan ett beslut tages. 
 



 40 

Frågor om yrken  
 
1. Jag tycker det är viktigt att ha kunskap om olika yrken för att kunna göra ett  
väl medvetet studie- och yrkesval? 
 
� Instämmer helt      

� Instämmer delvis 

� Vet ej / obestämd 

� Instämmer inte 

� Instämmer inte alls 

 
2. Jag tycker att jag har god (tillräcklig) kunskap om olika yrken för att göra  
ett väl medvetet studie- och yrkesval? 
 
� Instämmer helt      

� Instämmer delvis 

� Vet ej / obestämd 

� Instämmer inte 

� Instämmer inte alls 

 
3. Jag tycker att jag har fått tillräcklig kunskap om olika yrken genom skolan för  
att göra ett väl medvetet studie- och yrkesval? 
 
� Instämmer helt      

� Instämmer delvis 

� Vet ej / obestämd 

� Instämmer inte 

� Instämmer inte alls 

 
4. Rangordna följande alternativ nedan, 1-3. Vilka alternativ anser du har gett dig mest 
kunskap om olika yrken för att göra ett väl medvetet studie- och yrkesval?  
 
� Lärare       

� Studie- och yrkesvägledare 

� Familjen 

� Kompisar 

� Media (TV, tidningar, reklam, Internet, etc.) 

� Annat:………………………………………………… 

Med yrken avses; Vilka yrkesområden finns det? Vilket eller vilka 
yrken passar in på mig? Vilka arbetsuppgifter eller vilka 
yrkesgrupper finns det inom yrkesområdet? 
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Frågor om utbildningar  

 
5. Jag tycker det är viktigt att ha kunskap om olika utbildningar för  
att kunna göra ett väl medvetet studie- och yrkesval? 
 
� Instämmer helt      

� Instämmer delvis 

� Vet ej / obestämd 

� Instämmer inte 

� Instämmer inte alls 

 
6. Jag tycker att jag har god (tillräcklig) kunskap om olika utbildningar för  
att göra ett väl medvetet studie- och yrkesval? 
 
� Instämmer helt      

� Instämmer delvis 

� Vet ej / obestämd 

� Instämmer inte 

� Instämmer inte alls 

 
7. Jag tycker att jag har fått tillräcklig kunskap om olika utbildningar genom skolan för 
att göra ett väl medvetet studie- och yrkesval? 
 
� Instämmer helt      

� Instämmer delvis 

� Vet ej / obestämd 

� Instämmer inte 

� Instämmer inte alls 

 
8. Rangordna följande alternativ nedan 1- 3. Vilka alternativ anser du har gett dig mest 
kunskap om olika utbildningar för att göra ett väl medvetet studie- och yrkesval?  
 
� Lärare       

� Studie- och yrkesvägledare 

� Familjen 

� Kompisar 

� Media (TV, tidningar, reklam, Internet, etc.) 

� Annat:………………………………………………… 

Med utbildning  avses; Vilka utbildningar finns det att välja på? 
Vilka krav ställs det på mig för att få börja studera? Vilken eller 
vilka utbildningar passar för mig? 
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Frågor om utbildningsvägar  
 
9. Jag tycker det är viktigt att ha kunskap om olika utbildningsvägar för att kunna 
 göra ett väl medvetet studie- och yrkesval? 
 
� Instämmer helt      

� Instämmer delvis 

� Vet ej / obestämd 

� Instämmer inte 

� Instämmer inte alls 

 
10. Jag tycker att jag har god (tillräcklig) kunskap om olika utbildningsvägar för  
att göra ett väl medvetet studie- och yrkesval? 
 
� Instämmer helt      

� Instämmer delvis 

� Vet ej / obestämd 

� Instämmer inte 

� Instämmer inte alls 

 
11. Jag tycker att jag har fått tillräcklig kunskap om olika utbildningsvägar genom 
skolan för att göra ett väl medvetet studie- och yrkesval? 
 
� Instämmer helt      

� Instämmer delvis 

� Vet ej / obestämd 

� Instämmer inte 

� Instämmer inte alls 

 
12. Rangordna följande alternativ nedan 1- 3. Vilka alternativ anser du har gett dig mest 
kunskap om olika utbildningsvägar för att göra ett väl medvetet studie- och yrkesval?  
 
� Lärare       

� Studie- och yrkesvägledare 

� Familjen 

� Kompisar 

� Media (TV, tidningar, reklam, Internet, etc.) 

� Annat:………………………………………………… 

Med utbildningsvägar avses; Vilka eftergymnasiala 
utbildningsanordnare finns det? Exempelvis Komvux, 
Högskola/Universitet, Kvalificerad yrkesutbildning (KY), Folkhögskola, 
andra påbyggnadsutbildningar. 
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Frågor om arbetslivet  
 
13. Jag tycker det är viktigt att ha kunskap om arbetslivet för att kunna göra  
ett väl medvetet studie- och yrkesval? 
 
� Instämmer helt      

� Instämmer delvis 

� Vet ej / obestämd 

� Instämmer inte 

� Instämmer inte alls 

 
14. Jag tycker att jag har god (tillräcklig) kunskap om arbetslivet för att göra  
ett väl medvetet studie- och yrkesval? 
 
� Instämmer helt    

� Instämmer delvis 

� Vet ej / obestämd 

� Instämmer inte 

� Instämmer inte alls 

 
15. Jag tycker att jag har fått tillräcklig kunskap om arbetslivet genom skolan för  
att göra ett väl medvetet studie- och yrkesval? 
 
� Instämmer helt      

� Instämmer delvis 

� Vet ej / obestämd 

� Instämmer inte 

� Instämmer inte alls 

 
16. Rangordna följande alternativ nedan 1- 3. Vilka alternativ anser du har  
gett dig mest kunskap om arbetslivet för att göra ett väl medvetet studie- och yrkesval?  
 
� Lärare       

� Studie- och yrkesvägledare 

� Familjen 

� Kompisar 

� Media (TV, tidningar, reklam, Internet, etc.) 

� Annat:………………………………………………… 

Med arbetsliv avses; Allmänna strukturer på arbetsmarknaden 
exempelvis, vilka krav ställs det på mig för att få ett arbete? Vilka 
regler gäller exempelvis, facket, arbetstider, arbetsmiljö, med 
mera.  
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Bilaga 4 Missivbrev 
Till rektor/ansvarig lärare    2009-04-03 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter som studerar sista terminen på studie- och yrkesvägledareprogrammet vid 
Stockholm universitet. Vi står nu inför vårt examensarbete (C-uppsats) och kontaktar Er för att 
vi är intresserade av att göra en del av vårt examensarbete på Er skola. 

Vi önskar komma i kontakt med andra årselever på teknikprogrammet, för att genomföra en 
enkätundersökning. Undersökningstillfället beräknas till cirka 20-30 minuter och naturligtvis 
kommer vi att närvara. Återkom gärna med frågor. Vi hoppas att få utföra enkätundersökningen 
någon dag under vecka 16. 

Syftet med undersökningen är att undersöka gymnasieelevers förvärvande av 
omvärldskunskaper med särskild hänsyn tagen till yrken, utbildning, utbildningsvägar och 
arbetsliv. Studien syftar vidare till i vilken utsträckning elever anser att omvärldskunskaper är 
viktigt vid studie- och yrkesval. 

 

Forskningsfrågor 

1. Hur skattar eleven vikten av omvärldskunskaper? 

2. I vilken utsträckning anser eleven att skolan förmedlar omvärldskunskap? 

3. Var härstammar elevernas omvärldskunskaper ifrån?  

 

Med hopp om gott samarbete! 

 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar 

Petra & Carina 

Kontaktpersoner: 

Petra Palm 070-6210496 

062petpal@student.su.se  

Carina Olsson 073-0434261 

062carols@student.su.se
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