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Sammanfattning 

Syftet med studien är att nå ökad kunskap om användning av vägledningsmetoder i praktiken 
och finna möjlighet till förbättring. Utifrån detta har följande frågeställningar formulerats: 

• Vilka vägledningsmetoder använder sig studie- och yrkesvägledarna av i sitt arbete inom 
grundskolor i Stockholms län? 

• På vilket sätt kan dagens utbildning för vägledare förbättras? 

Genom analys av intervjuer med sex stycken vägledare i Stockholms län framkom att även 
outbildade vägledare använder samma vägledningsmetoder som de utbildade. Alla dessa 
metoder som används påminner om alla de kända vägledningsmetoder som ingår i dagens 
studie- och yrkesvägledarutbildning. 

Allmänt upplevde vägledarna att utbildningen för vägledare bör kompletteras inom området 
barn med särskilda behov och att samtalsmetodik är kärnan i vägledningsutförandet.  
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Abstract 

The overall aim of this study is to achieve the increased knowledge of the use of the counselling 
methods in the student counsellors’ work and to find the possibilities for development. Two 
questions are used as guidelines: 

Which counselling methods do student counsellors use in their work in schools? 

How can the current education for the student counsellors be supplemented? 

The analysis of the interviews with six counsellors in Stockholm’s administrative province 
showed that even uneducated counsellors use the same counselling methods as the educated 
ones. All these methods which are used remind of the known counselling methods that are the 
part of the current education for the student counsellors. 

In general counsellors experienced that the education for the counsellors should be 
supplemented within the field children with special needs and that conversation’s methodology 
is the essence of the counselling work.  
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1. Inledning 

Vi läser idag på studie- och yrkesvägledarprogrammet vilken är en treårig högskoleutbildning 
på Stockholms universitet. Denna utbildning leder både till en yrkesexamen och till en fil.kand. 
i pedagogik med inriktning mot karriärutveckling och vägledning. Vårt intresse för att 
genomföra denna studie har uppkommit utifrån de upplevelser vi har mött på under vår 
studieperiod. Under utbildningstiden har vi läst och lärt oss om olika vägledningsmetoder som 
är användbara inom yrkesområdet studie- och yrkesvägledning. Men ju mer vi har varit ute på 
fältet via fältstudier och praktikperioder, desto mer övertygade har vi blivit i att vi bör 
undersöka hur dessa vägledningsmetoder fungerar i praktiken och om vår utbildning är 
tillräckligt bred för att se möjlighet till att bedriva bra vägledning. 

1.1. Problemområde 

Under vår praktik fick vi möjlighet att tillämpa vägledningsmetoder i yrkesutövning och 
undersöka hur yrkesverksamma vägledare använder dem i sitt yrke. Vissa vägledare använder 
olika modeller, till exempel Amundsons metaforer och karriärhjul (Amundson 2000), Peavys 
konstruktivistiska modell (Peavy 1998), Lösningsfokuserad samtalsmodell (Berg & De Jong 
2000), Lindhs femstegsmodell (Lindh 1988) och kompletterar dem med sina egna uppfattningar, 
andra vägledare använder bara Lindhs modell eller inga av de ovannämnda modellerna alls. 

 

Vårt intresse väcktes även av Lovéns (2000:133) studie vilken visar att en del vägledare inte har 
någon särskild vägledningsmodell som de hänvisar till i sitt yrkesutövande. Vägledarna följer ett 
arbetssätt som växt fram under deras vägledningsarbete, vilket de har svårt att redogöra för och 
påpekar att det ändrades utifrån vilken elev de möter i sitt yrkesutövande. 

Fry & Hirasawa (1994) säger i sin studie: ”I vägledningssamtalen ska syofunktionären hjälpa 
eleven att lösa eller hantera sin unika situation vad gäller val av utbildning, arbete, yrke och 
livsform”(sid.9). I sin studie diskuterar Fry & Hirasawa målet för vägledarverksamhet och 
påpekar att vägledare ska lägga märke till varje elevs specifika förutsättningar, bakgrund, 
önskemål och att de bör hjälpa elever med deras unika situationer. 

Är vägledningsmetoderna inom studie- och yrkesvägledningsprogrammen tillräckligt flexibla 
för att tillämpas på olika kategorier av människor och ”anpassas till varje elevs förutsättningar 
och behov”(Lpo 94)1 

 

Under tre års studietid på studie- och yrkesvägledarprogrammet har vi inte funnit någon röd tråd 
på vilka vägledningsmetoder som är användbara av de aktiva studie- och yrkesvägledarna. 
Därför har vi valt att intensivstudera vägledningsmetoder i praktiken under en kortare tid. 

                                                      
1 www.skolverket.se 2009-05-22 
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Som en följd av våra uppfattningar uppkom denna studie för att kartlägga vad som händer när 
aktiva studie- och yrkesvägledare använder sig av vägledningsmetoder i sin yrkesutövning och 
föreslå åtgärder för att förbättra utbildningen. 

1.2. Förförståelse 

Vår förförståelse är att de flesta yrkesverksamma studie- och yrkesvägledare har antingen 
fullständig studie- och yrkesvägledarutbildning, eller utbildar sig i samtalsmetodik och 
vägledningsmetoder med hjälp av fortbildning eller kortare vägledningskurser. 

1.4. Syfte 

Syftet med denna studie är att nå ökad kunskap om användning av vägledningsmetoder i studie- 
och yrkesvägledararbetet och finna möjlighet till utveckling av utbildningar för studie- och 
yrkesvägledare. 

1.5. Forskningsfrågor 

• Vilka vägledningsmetoder använder sig studie- och yrkesvägledarna av i sitt arbete 
inom grundskolor? 
 

• På vilket sätt kan dagens utbildningar för studie- och yrkesvägledare kompletteras? 

1.6. Avgränsningar 

Studien begränsar sig till studie- och yrkesvägledning inom några grundskolor i Stockholms län. 

1.8. Människosyn/Grundsyn 

Vi har valt att utgå från vägledarföreningens2 etiska riktlinjer och främst punkt 1.2 som säger att 
vi skall respektera varje människas unika och lika värde, främja rättvisa och likabehandling och 
motverka aktivt alla form av diskriminering. Även punkt 2.2 som säger att vi skall anpassa 
insatserna efter den sökandens behov är punkter som vi anser berör vår studie. Dessa punkter 
berör betydelsen av att alla människor oavsett bakgrund är värda lika mycket. Det här är något 
som vi värdesätter och anser har stor betydelse för att vägledningssamtalen skall kunna 
genomföras på ett bra sätt utifrån varje individs förutsättning 

1.9. Definitioner. 
 

• Vägledningsmetoder 
Med studie- och yrkesvägledningsmetoder menar vi de metoder som studie- och 

                                                      
2www.vagledarforeningen.org 2009-04-15 
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yrkesvägledare använder som verktyg för att uppnå resultat i sitt vägledningsarbete. 
Med metod och modell syftar vi till samma begrepp 
 

• Samtalsmetod 
”Vägledning förutsätter kommunikation…Vad gäller samtalsfärdigheter som en vägledare 
bör behärska återfinns ungefär samma sorts färdigheter i metodböckerna…Enligt Ivey 
(1983) kan de dock grovt indelas på följande sätt: uppmärksamhetsbeteenden, 
observationsfärdigheter, öppna och slutna frågor, uppmuntran, omformuleringar, 
sammanfattning, spegling av innehåll och känsla, fokusering, påverkansfärdigheter, 
konfrontation, färdighet i att sekvensera och strukturera samtalet, färdigheter i att 
integrera färdigheter.” (Ivey (1983) refererad i Lindh 1997:28) 
 

• Barn med särskilda behov 
Med barn med särskilda behov menar vi barn med både fysiska och psykiska handikapp. 

2. Bakgrund 

2.1. Resultat av litteratursökning 

Litteratursökning gjordes efter tidigare rapporter kring vägledningsmetoder, även B- och C- 
uppsatser söktes efter. Författarna sökte efter relevant litteratur via ”Libris” sökmotor och efter 
böcker från referenslistor från dessa B- och C-uppsatser samt ”googlescholar” där författarna 
använde sig utav sökorden ”vägledning + metoder”. Litteratur från tidigare kurser användes 
också i studien. 

2.2. Forskningsanknytning och anknytande 
litteratur 

I Hirasawa & Brag-Yhlands3 (2005, rev.2006) slutrapport tas fem vägledningsmetoder upp: 

 

Femstegsmodellen av Gunnel Lindh (1988,1990,1998). 
Den här metoden är den metod som har dominerat i den svenska vägledningen under de senaste 
trettio åren. Modellen beskriver vägledning i fem steg: 
 

1.Utreda och klargöra problemsituationen.  
Vägledaren lyssnar, speglar, uppmuntrar till prat, ställer frågor, använder sig av 
sammanfattningar, visualiserar, använder sig av rollspel och övningar och material för att på så 
sätt tydliggöra klientens problem. 

                                                      
3 www.Utbildningsinfo.se 2009-03-15 



 

 9 

2. Vidga perspektiv.  
Att genom vägledning hjälpa klienten finna nya möjligheter. Det möjliggörs genom 
sammanfattning utifrån vägledarens perspektiv. Även genom att informera, tolka och 
konfrontation kan detta mål uppnås. 
3. Formulera mål och delmål.  
Skapa lösningsalternativ, granska varje alternativ och avfärda de som inte känns rätt. Rangordna 
de kvarvarande alternativen och formulera mål och delmål.  
4. Upprätta handlingsplan och att genomföra den.  
Skapa en handlingsplan för att nå målen som är formulerade. Hjälpa klienten att välja bästa sätt 
för att nå fram till målen. 
5. Utvärdera och följa upp.  
Den sökande och vägledaren betraktar tillsammans vad som har sket under arbetets gång. 

 

Sammansatt karriärvägledningsmodell av Norman E Amundsons (1999, 2000). 
En vägledningsmodell som tar hänsyn till sociala, psykologiska och ekonomiska faktorer. Om 
klienten är redo att göra ett val använde Amundson sig av ett karriärhjul (bilaga 4). Hjulet är 
uppdelat i olika faser och är jämförbart med Lindhs femstegsmodell. Amundson betraktar 
vägledningsprocessen utifrån ett aktivt perspektiv vilket han kallar för aktivt engagemang. I 
arbetet ger han förslag på konkreta metoder som tex. användning av metaforer, bilder och 
många intressanta övningar. I arbetet beskrivs även ett sätt för vägledare att förhålla sig i mötet 
med klienter. För att lösa problem tycker Amundson att det ska användas fantasi och kreativitet. 
Under samtal bör vägledare skapa utrymme för reflektionsperioder. Amundson tar även upp de 
emotionella perspektiven i vägledning. 

 

Konstruktivistisk vägledning av Vance Peavy (1998). 
Innebär att vägledaren fungerar som en expert på kommunikation och använder sig av språket 
som ett redskap. Vägledaren har förståelse för att klienten har bäst kunskap om sig själv och 
anser att förutsättningen för att kunna utföra ett bra vägledningsarbete är skapandet av bra 
relationer och förståelse mellan vägledare och sökande. Vägledningsmetoden innebär att 
vägledaren tillsammans med klienten utvecklar en handlingsplan för att därmed uppnå ett 
realistiskt mål. För att detta skall ge ett bra resultat måste klienten uppleva målen som 
meningsfulla, gör klienten inte det måste målen förkastas och vägledaren och klienten får börja 
om igen för att finna ny mål. Peavy ser vägledningen som en process som ”ger omsorg, hopp, 
uppmuntran och klarhet”(1998:12). Genom att kartlägga problem kommer vägledare 
tillsammans med klienten fram till tänkbara alternativa lösningar. 

 

Lösningsfokuserad samtalsmodell av Berg & de Jong. (2000) 
Som namnet säger går metoden ut på att arbeta på ett lösningsbyggande sätt. Lösningarna 
bygger vägledaren tillsammans med klienten under vägledningssamtalet. Författarna anser att 
denna metod stärker klienterna kring val och beslut som ska tas. Metoden utformades från 
början för att användas vid terapeutiska samtal men har allteftersom utvecklats för att kunna 
användas inom vägledning. Metoden går ut på att vägledaren skapar en relation med klienten 
genom att använda sig av sammanhangsmarkering. Tillsamman finner klienten och vägledaren 
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problemet och lägger fokus på problemlösningen. 
 

(I lösningsfokuserad metod följde vi Måhlberg och Sjöblom (2003) vars arbete var inspirerad av 
Insoo Kim Berg.) 

 

I Lösningsinriktad Pedagogik beskriver Måhlberg Kerstin och Sjöblom Maud (2003) hur dessa 
samtalar med och bemöter elever på ett lösningsinriktat sätt. Eleven ges möjlighet att tänka i 
nya banor. Måhlberg och Sjöblom anser att elevens resurser och kompetens ska lyftas fram och 
fokuserar samtal på det som redan fungerar. 

 

Appreciative Inquiry  av D. L. Cooperrider och S. Srivostva. 
Författarna har valt att inte titta närmare på denna metod. Det beror på att metoden inte har 
blivit bearbetad tillräckligt under författarnas studie- och yrkesvägledningsutbildning för att 
dessa ska ha tillräckliga kunskaper om metoden. 

 

En av de rapporter författarna har tittat närmare på inför arbetet med denna studie är Studie- och 
yrkesorientering för elever med handikapp vilken är skriven av Ann-Stina, Thorssell, Bernt-
Erik, Hålen, m.fl. (1985). Kartläggningen har genomförts av länsskolnämnden i Jönköpings län 
och syftet med arbetet var att tydliggöra handikappade elevers situation gällande studie- och 
yrkesorientering. Studien lägger även vikt på att förtydliga olika sätt att arbeta vidare kring 
dessa frågor. 

 

Vad behöver erfarna vägledare hjälp med för att bedriva effektiv vägledning? är skriven av 
Gunnel Lindh och utgiven 1989 av länsskolsnämnden i Stockholms. Studiens syfte är titta på 
vad vägledare behöver för redskap för att kunna bedriva en effektiv vägledning. Svaret de fann 
var att dessa ville ha hjälp för att kunna utföra samtalen på ett metodiskt och didaktiskt vis. 

 

Arbetsvägledning i närbild. – en kartläggning och analys av den enskilda vägledningens 
förutsättningar, villkor och innehåll är skriven av Anders Lovén och blev utgiven av AMS 
Vägledningsenheten 1990. Arbetet är en rapport vars syfte är att kartlägga om vad som sker i 
den personliga vägledningen och utifrån de svar som framkom föreslå förbättringar. Resultat 
som framkom är att metod och materialutveckling behövs och att vägledarna behöver få 
handledning från utomstående. 
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3. Metod 

3.1. Undersökningsstrategi 

Författarna har använt sig av en kvalitativ metod (Holme, 1997). Med hjälp av djupa- och 
halvstyrda intervjuer har författarna intervjuat sex stycken studie- och yrkesvägledare i 
Storstockholmsområdet. Författarna har använt sig av en intervjumanual (bilaga 1) som ett 
hjälpmedel under intervjuerna för att se till att hålla sig inom ramen för problemområdet.  

 

Intervjupersonerna har kontaktats via telefon eller e-post av författarna för att bestämma tid och 
plats för intervjuerna. Författarna har vid alla intervjuerna tagit hänsyn till de etiska 
ställningstagandena enligt de forskningsetiska principerna (1999)4 som beskrivs senare i 
studien. 

3.2. Metoder och tekniker 

Metoden som har använts i denna studie är en kvalitativ metod. Undersökningen har gjorts 
genom intervjuer med verksamma studie- och yrkesvägledare. Valet av forskningsmetod 
grundar sig i att metoden krävdes för få fram yrkesverksamma studie- och yrkesvägledarnas 
tankar och åsikter om vägledningsmetodernas betydelse i deras yrkesutövning. Den kvalitativa 
metoden till skillnad från den kvantitativa metoden ger möjlighet att bilda ”en subjekt – subjekt 
relation”(Backman J. 2008:54) och vara en del av metoden. På så sätt skapas bättre kontakt och 
förståelse mellan människorna som deltar i intervjun. Vilket i sin tur leder till ett djupare 
informationsupptagande för intervjuarna. 

 

Att använda sig av intervjumetod innebär omfattande material att bearbeta. 

Ett av skälen till att författarna valde att arbeta utifrån den kvalitativa metoden är att det är 
lättare att få förståelse för intervjupersonens åsikter och även att försöka se utifrån 
intervjupersonens perspektiv. Fem utav sex intervjuer har spelats in med hjälp av mp3spelare. 
Dessa inspelningar har sedan transkriberats och raderats ifrån mp3spelaren. Inspelningarna 
hjälpte författarna att kunna koncentrera på samtalet under själva intervjuerna och möjligheten 
att kunna lyssna om på intervjuerna senare. Inspelningen störde inte samtalet och personerna var 
öppna och engagerade under intervjuerna. 

3.3. Genomförandesteg 

Författarna har valt intervjupersonerna utifrån sina kontaktnät. Detta är en ”snöbollsmetod” som 
Marshall & Rossman (2006) nämner i sina studier (s.71). Metoden innebär att genom att tala 
med bekantas bekanta och använda sig av sitt kontaktnät finna intervjupersoner som är villiga 
att medverka i studien. 

                                                      
4 www.vr.se 2009-05-03 
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Att författarna valde att intervjua sex stycken verksamma studie- och yrkesvägledare beror på 
att det ansågs relevant till studiens storlek. Författarna ansåg att djupare intervjuer skulle kunna 
ge tillräckligt med material för att kunna besvara deras frågeställningar på ett konstruktivt sätt. 

Intervjupersonerna kontaktades via telefon eller via e-post. I samband med brevet bifogades ett 
missivbrev (bilaga 2). Åtta yrkesverksamma studie- och yrkesvägledare har kontaktats inför 
denna studie. En av studie- och yrkesvägledarna har svarat att hon inte ville vara med eftersom 
hon redan hade gett sitt samtycke till en annan studie. En annan av de tillfrågade studie- och 
yrkesvägledarna har inte svarat på frågan om deltagande i studien. Resterande svarade att de 
kunde medverka i studien. 

 

Fem av intervjuerna genomfördes på intervjupersonernas arbetsplatser. Intervjuerna tog mellan 
tjugofem minuter till femtio minuter att genomföra. Intervjuerna spelades in på en mp3spelare. 
Författarna fick svar utifrån samtliga frågor i intervjumanualen (bilaga 1). Den sjätte intervjun 
genomfördes på en restaurang i Stockholm. Tekniska problem uppstod när mp3spelaren inte 
fungerade. Detta ledde till att författarna fick anteckna hela intervjun.  

 

Efter att materialet har bearbetats har författarna upptäckt att de saknar tydliga svar inom vissa 
områden. Författarna har valt att skicka frågor (bilaga 3) via e-post till berörda intervjupersoner 
för att få svar på saknad information. Efter att intervjuerna genomförts har materialet 
transkriberats. Författarna förvarar idag inspelningarna säkert för att sedermera förstöras efter 
att C uppsatsen är klar och godkänd. 

3.4. Urvalsgrupp och tekniker 

Författarna har hittat sex personer som har uppfyllt deras urvalskriterier. 

Urvalskriterierna har varit: 

 

• Alla ska vara verksamma studie- och yrkesvägledare.  

• Alla skall vara verksamma inom Stockholms län.  

• Alla skall vara verksamma på en grundskola. 

• Alla skall ha viljan att ställa upp på denna studie. 

 

Författarna ville att intervjupersonerna skulle vara uppdaterade inom området studie- och 
yrkesvägledning därav valet av verksamma studie- och yrkesvägledare. 

3.5. Datainsamling 

Datainsamlingen har genomförts med den kvalitativa metoden. Fem av sex intervjuer har 
genomförts på intervjupersonernas arbetsplatser. Den sjätte intervjun har genomförts på en 
restaurang i Stockholm. Fem av sex intervjuer har spelats in på en mp3spelare och en har 
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antecknats. Författarna har använt sig av en intervjumanual (bilaga 1) under intervjuerna. 
Intervjuerna har tagit alltifrån tjugofem minuter till ungefär femtio minuter att genomföra. 
Därutöver har datainsamling skett via litteraturstudier, samt litteratursökning på biblioteket efter 
relevant material och information gällande området vägledningsmetoder har likaså genomförts. 
Även via nätet har relevant information och material gällande vägledningsmetoder eftersökts. 

3.6. Tillförlitlighet och giltighet 

Studien innehåller en förteckning över litteraturanknytning till den vetenskapliga forskningen 
inom området. För att skapa tillförlitlighet under intervjuerna har författarna utformat en manual 
(bilaga 1) som dessa har följt och vid bearbetningen av resultat, diskussion och analys jämfördes 
detta med de vetenskapliga forskningarna allt för att skapa trovärdighet. Författarna har under 
intervjuerna fått relevanta svar. Det har lett till att författarna fått ett så sanningsenligt svar som 
möjligt utifrån författarnas frågeställningar. 

3.7. Etiska ställningstaganden 

De etiska ställningstagandena har gjorts utifrån forskningsprinciperna (1999)5. Hänsyn har tagits 
till samtliga punkter. Här nedan anges de ställningstaganden som författarna ansåg var särskilt 
relevanta för denna studie: 

 

• Individskyddskravet, vilket innebär att individen inte får utsättas för exempelvis 
förödmjukelser eller kränkningar. Därav nämns de intervjuade studie- och 
yrkesvägledarna ej heller med namn. 

• Konfidentialitetskravet har uppfyllts genom att de inspelade intervjuerna har förvarats på 
ett säkert sätt tills de har bearbetats klart. Det uppfylls även genom att intervjupersonerna 
har garanteras anonymitet i undersökningen. 

• Tystnadsplikten har även beaktas och det kommer den även att göras efter att studien är 
avslutad. 

• Informationskravet har författarna tagit hänsyn till genom att intervjupersonerna har 
informerats om undersökningens syfte, tillvägagångssättet och att deras medverkan 
bygger på frivillighet. 

• Samtyckeskravet tillgodosågs i och med att samtycke gavs för att medverka i intervjuerna. 

• Nyttjandekravet innebär att författarna begränsar nyttjandet av det insamlade materialet 
genom att materialet har makulerats efter bearbetning. Det innebär likaså att det 
insamlade materialet endast kommer att användas till denna uppsats. 
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3.8. Bearbetning och analys av data 

Författarna har transkriberat de inspelade intervjuerna. Den intervjun som inte blev inspelad har 
renskrivits. När transkriberingen har blivit genomförd har inspelningen tagits bort för att sedan 
förstöras när uppsatsen färdigställd. Intervjuerna har jämförts utifrån forskningsfrågorna och en 
sammanställning av intervjuerna har genomförts. En kort sammanfattning har gjorts utav 
resultatet då detta var allt för omfattande för att kunna överblickas på ett lätt sätt. Resultatet har 
därefter analyserats med kopplingar till relevant litteratur inom berört område. Därefter har 
författarna diskuterat utifrån svaren som har framkommit under arbetets gång och en slutsats 
utifrån författarnas forskningsfrågor har framkommit utifrån analysen av resultatet. 

4. Resultat 

4.1. Resultatredovisning 

Namnen på intervjupersonerna är fingerade och författarna har valt att kalla personerna för Eva, 
Anna, Lisa, Berit, Mia och Lotta när resultatet redovisas. Intervjuerna redovisas förkortade var 
och en för sig. Därefter görs en kort sammanfattning utifrån dessa resultat. 

4.2. Resultat sammanställning 

4.2.1. Intervjuperson nummer 1, Eva. 

Eva blev färdig med sin utbildning till studie- och yrkesvägledare år 2001 och har nu varit 
verksam inom yrket i åtta år. Eva arbetar idag på två grundskolor i Stockholms län. Innan hon 
sökte sig till detta yrkesområde var hon verksam som journalist under många år. 

När Eva får frågan om vilka vägledningsmetoder hon känner till nämner hon Gunnel Lindh och 
Amundson. Eva nämner även att de under utbildningen fick lära sig en vägledningsmetod som 
en japansk man var upphovsman till, hon kommer dock idag inte ihåg namnet på mannen. 

 

Eva börjar arbeta med eleverna och deras yrkesval först i årskurs åtta i samband med elevernas 
första PRAO period. Eva berättar för oss att alla elever ska genomföra minst ett 
vägledningssamtal tillsammans med henne inför deras gymnasieval. Vid detta samtal genomför 
Eva en kartläggning kring eleven och går då igenom med eleven om vad den tycker är roligt i 
skolan. Hon samtalar också med eleven om vilka ämnen som känns bra och vad som ger 
speciella ”kickar”. Samtalet handlar även om vad eleven brukar göra på sin fritid och också om 
eleven känner någon som har ett intressant arbete. Eva går även igenom med eleverna om hur 
deras PRAO perioder har varit och om vilka tankar kring yrken de har. Har eleven en 
invandrarbakgrund försöker Eva göra en kartläggning om hur elevens tidigare situation har sett 
ut i hemlandet. När hon vägleder elever som kanske inte är i balans med sig själva för tillfället 
försöker hon leda dem på rätt väg. Detta gör hon genom att lägga mer tid på dessa elever och 
deras behov inför framtida gymnasie- och skolval, allt för att få dem i balans igen. Eva anser att 
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studie- och yrkesvägledare behöver mycket mer kunskaper om barn med särskilda behov och 
nämner att det finns alldeles för få gymnasieskolor att välja på för dessa barn som befinner sig 
inom detta område. 

 

Eva använder sig även av konfrontationer i sina vägledningssamtal när det behövs. Det gör hon 
för att hjälpa elever att upptäcka de alternativa möjligheter som finns i deras kommande 
gymnasie- och skolval. Eva använder sig ofta av uppföljningssamtal i sin vägledning med 
elever. Eva tycker att det är viktigt att ha kontinuitet i sin yrkesutövning.  

 

Eva anser att vägledningsmodellerna endast är en liten del i det vägledningsarbete hon utför. 
Eva tycker även att tryggheten, och att eleverna känner sig sedda av henne under 
vägledningssamtalet är viktiga delar i hennes yrkesutövning. Detsamma gäller också vikten av 
att som studie- och yrkesvägledare vara en aktiv lyssnare under vägledningssamtalet. Eva menar 
även att om studie- och yrkesvägledaren för anteckningar under vägledningssamtalet visar 
denna för eleven att den gör precis det, lyssnar aktivt på vad eleven har att säga. 

4.2.2 Intervjuperson nummer 2, Anna 

När Anna läste till studie- och yrkesvägledare genomförde hon sin utbildning i Umeå . Anna 
blev färdig studie- och yrkesvägledare år 1978. Det var en ettårig påbyggnadsutbildning. För att 
läsa denna påbyggnadsutbildning behövde hon ha läst 40 poäng i beteendeveteskapliga ämnen 
innan. På 1990 talet har hon även läst grundkurs i klinisk psykologi med inriktning mot 
psykiska sjukdomar på barn. Före Anna genomförde sin utbildning och dessutom efter att hon 
blev klar med studierna har hon arbetat inom många olika arbetsområden. Det här innebär att 
hon har varit verksam som studie- och yrkesvägledare till och från under dessa år. Idag arbetar 
Anna på två grundskolor i Stockholms län.  

 

Anna känner till flera vägledningsmetoder och nämner under intervjun Amundson, Peavy och 
Gunnel Lindh. Den sistnämnde har Anna även träffat och jobbat tillsammans med under ett kort 
period. Anna anser att det viktigaste som Gunnel Lindh bidrog till vägledning är att hon, och 
sedan Amundson och Peavy tillsatt mer struktur till vägledningssamtal. 

 

När Anna genomför ett vägledningssamtal anser hon att kartläggningen är A och O för samtalet. 
Under ett vägledningssamtal frågar Anna alltid eleven om vad de vill veta, och om de har några 
specifika frågor som de vill ha svar på. Får hon svaret att de inte vet vad de vill utgår Anna 
därifrån och låter vägledningssamtalet fortsätta kring det: Vill inte.., Varför vill du inte? Anna 
frågar ofta om eleven om yrken och vad de vet om dessa yrken som de nämner. Ofta har 
ungdomarna en mycket begränsad kunskap om hur det ser ut på arbetsplatser. Därför ger Anna 
mycket information om yrken till elever för att bredda deras kunskaper kring ämnet och för att 
få dem att förstå mer hur det ser ut i verkligheten. 

Anna förklarar även alltid för eleven att detta val som görs kring gymnasie- och skolval inte är 
ett livsval för eleven. Anna berättar att hon brukar säga till eleverna att de inte behöver ta hissen 
upp till högsta våningen direkt, utan kan ta ett steg i taget för att nå fram till sina mål.  
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Anna tycker att barn med särskilda behov arbetar studie- och yrkesvägledare med hela tiden och 
att det beror på att det idag är många barn som finns inom detta område. Enligt henne behöver 
studie- och yrkesvägledare i Sverige mer kunskap om psykologi inom vägledningen. Hon menar 
även att studie- och yrkesvägledare behöver få mer kunnighet om det neuropsykiatriska området 
när de läser på studie- och yrkesvägledningsprogrammet. Hon anser att för att göra kartläggning 
inom samtal med barn med särskilda behov bör vägledare förstår barnens situation och hur de 
känner. Förutom detta är vägledare inget hot för dessa barn, enligt Anna. De är ingen rektor, 
ingen lärare som sätter betyg och då kan de öppna sig under vägledningssamtalen. Om 
vägledare uppför sig på rätt sätt och kan ställa relevanta frågor utifrån sin kunskap om elevernas 
fysiska och psykiska problem blir samtalen bättre. 

 

Dessutom tycker hon att verksamma studie- och yrkesvägledare ska ut och arbeta med annat 
emellanåt för att hålla sig uppdaterade på hur det ser ut utanför skolans värld. 

När Anna arbetar använder hon sig ofta av metaforer i sina vägledningssamtal. Anna anser att 
en god studie- och yrkesvägledare är en människoälskare och hon tycker även att studie- och 
yrkesvägledare bör arbeta mycket med sig själv för att utvecklas i sin yrkesutövning. 

4.2.3. Intervjuperson nummer 3, Lisa 

Lisa läste till studie- och yrkesvägledare i Umeå och blev klar med sina studier år 2001 och har 
varit verksam sedan dess, förutom en period när hon var mammaledig. Lisa anser inte att hon 
använder sig av någon vägledningsmetod i sitt arbete varken Peavy eller någon annans 
vägledningsmetod. Hon anser att vägledningssamtalet bygger på relationen mellan studie- och 
yrkesvägledaren och eleven. Lisa säger att eleven måste kunna känna sig lugn och avslappnad 
under vägledningssamtalet, finns inte en bra relation fungerar inte samtalet fullt ut med eleven. 
Lisa säger att eleven har ett stort behov av att känna den de samtalar med under 
vägledningssamtalet.  

 

Det bästa Lisa har fått med sig från sin utbildning till studie- och yrkesvägledare är tekniken i 
att kunna ställa frågor. Öppna frågor, omformuleringar och sammanfattningar anser hon är 
viktiga redskap hon använder sig av i sin yrkesutövning. Annars menar Lisa att en stor del av 
sättet hon utövar sitt yrke på, i grundskola, är utifrån de kunskaper hon fick med sig från sin 
praktikperiod. Lisa börjar arbeta med eleverna i årskurs åtta och då först och främst med frågor 
runt PRAO. När en elev kommer till henne för ett vägledningssamtal börjar hon ofta med en 
självpresentation. Därefter går Lisa ganska rakt på sak med vad vägledningssamtalet ska handla 
om. Ofta låter hon elever återkomma till henne efter det att de har läst i katalogerna om de olika 
programmen som finns för att samtala vidare om vad programmen innebär. Lisa låter då 
eleverna resonera om vad som är bra och vad som är dåligt på de olika programmen. 

 

När Lisa genomför vägledningssamtal använder hon sig även av drömfrågor om hur eleven tror 
att framtiden kommer att se ut. Hon arbetar oftast med korta vägledningssamtal och ger gärna en 
”hemläxa” till eleven som de kan samtala vidare om vid nästa möte. Lisa använder sig av 
gruppvägledning ibland i sina vägledningssamtal och då oftast med små grupper. Ett ritblock ser 
hon som ett bra arbetsverktyg att använda sig av och skulle med glädje ha en på sitt rum när hon 
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arbetar med vägledningssamtalen. Däremot har Lisa jonglörsbollar på sitt rum som hon tycker 
är ett bra redskap att ta till för att få elever att sitta still och lyssna. Det leder till att eleverna får 
ro att kunna svara på hennes frågor under vägledningssamtal. 

 

Lisa tycker inte att det är svårare att ha vägledningssamtal med barn med särskilda behov. 
Däremot anser Lisa att som studie- och yrkesvägledare behövs det läggas ner mer tid på den 
målgruppen. Annars arbetar Lisa på samma sätt med frågor och omformuleringar när hon 
genomför vägledningssamtal med barn från denna målgrupp. Lisa menar dock att som studie- 
och yrkesvägledare bör denne vara extra tydlig under vägledningssamtal med barn med 
särskilda behov och att som studie- och yrkesvägledare får denna curla mer med dessa barn för 
att leda dem framåt i sina framtida val kring gymnasie- och skolval. 

 

Lisa anser inte att studie- och yrkesvägledare behöver djupare kunskaper inom psykiatrin och 
psykologin då det finns personal runtomkring en som har dessa kunskaper. Däremot skulle hon 
gärna se att studenterna redan under utbildningen till studie- och yrkesvägledare fick mera 
kunskaper om barn med särskilda behov, allt för att kunna arbeta på ett bättre sätt med dessa 
barn. 

4.2.4. Intervjuperson nummer 4, Berit 

Berit har arbetat som studie- och yrkesvägledare i ungefär tio år nu. Berit har ingen utbildning i 
studie- och yrkesvägledning och förklarar att hon är en ”svartfot” inom yrket. Hon arbetar heltid 
på en grundskola och har även andra arbetsuppgifter utanför studie- och yrkesvägledningen för 
att nå upp till full tid. Att Berit hamnade inom yrket beror på att hon redan fanns på skolan när 
den förra studie- och yrkesvägledaren bestämde sig för att sluta sitt arbete. På den tiden när det 
här skedde var det svårt att finna någon studie- och yrkesvägledare att anställa. Att Berit redan 
hade hoppat inom som vikarie när den tidigare studie- och yrkesvägledaren var borta var en 
bidragande orsak till att rektorn frågade om hon ville ta över jobbet. På så sätt började hon jobba 
som vägledare utan pedagogisk eller psykologisk plattform. Likaså saknade hon utbildning i 
samtalsmetodik. 

 

Berit har inga färdiga kunskaper om vägledningsmetoder men vet vilka Gunnel Lindh och 
Amundson är. Hon har under de åren som gått genomfört en del utbildningar inom området 
vägledning. Hon känner sig lite osäkert i sin yrkesroll och vågar knappt prova på nya saker. 

 

Nu sist var Berit på en utbildning uppe i Umeå som handlade om att vägleda elever inom 
särskolan. Den här nya metoden som Berit kommer att arbeta mer med framöver, ”polstjärnan”, 
bygger på att studie- och yrkesvägledaren utgår från drömmar individen har. Därefter tittar de 
tillsammans på hur de ska nå fram till drömmen och går sedan över till att titta på nuet. Berit 
säger att den har gett henne nya kunskaper som hon kommer att arbeta mer utifrån i framtiden, 
och då även i sina vanliga vägledningssamtal. 
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Idag när hon har vägledningssamtal med elever använder hon sig av individuella samtal. Berits 
samtal är uppbyggda på att det är hon som samtalar en stor del av tiden. Hon tycker idag att 
eleverna är mer pålästa om vilket utbud som finns gällande gymnasie- och skolval. Hon ser det 
som sin uppgift att hon under vägledningssamtalen för elever visar på vilka alternativ som finns 
för dem rörande gymnasie- och skolvalet. 

 

Berit skulle vilja pröva på att använda gruppvägledning men anser inte att hon har tid till det, 
men även fegheten är en bidragande orsak till att det inte har skett ännu. Hon anser att hennes 
arbete har blivit svårare att utföra sedan barn med särskilda behov blev ett arbetsmoment för 
henne. Berit tycker att det är svårt att genomföra vägledningssamtal med elever med särskilda 
behov och anser att det behövs mer kunskap om detta område. 

4.2.5. Intervjuperson nummer 5, Mia 

Mia gick sin utbildning till studie- och yrkesvägledare på Lärarhögskolan i Stockholm. Hon har 
i år tjugoårsjubileum som studie- och yrkesvägledning. Innan Mia valde att studera till studie- 
och yrkesvägledare hade hon arbetat inom många olika yrken. Mia arbetar idag åttio procent på 
en grundskola i Stockholm. För att Mia ska få ihop till en heltidstjänst fyller hon ut resterande 
tid med andra arbetsuppgift inom området studie- och yrkesvägledning. 

 

Mia tycker själv att hon arbetar utifrån Gunnel Lindhs vägledningsmetod, vilket hon anser är en 
mycket bra metod. Att Mia använder sig av Gunnel Lindhs modell vid vägledningssamtal är 
inget hon tänker på när hon arbetar. Om hon däremot kör fast under vägledningssamtalet 
funderar hon om varför det har skett och inser att problemet i vägledningssamtalet inte har blivit 
definierat. Mia inser att något i stegen saknas, att stegen helt enkelt är trasig. Hon tycker att 
Gunnel Lindhs vägledningsmetod, förutom i det dagliga livet, även fungera att användas som ett 
komplement till andra metoder inom behandlingsarbete med missbrukare och destruktiva 
personer. Det här har Mia också provat på själv under en period när hon samarbetade med 
Hasselakollektivet. Folk som har sett henne arbeta med vägledningssamtal tycker att hon arbetar 
utifrån Peavys metod. Mia kan själv varken bekräfta eller dementera dessa påståenden på grund 
av hon inte har läst om denna metod själv. 

 

Mia börjar med att ha kortare samtal i åttan med eleverna, de samtalen berör framförallt PRAO. 
När Mia genomför ett vägledningssamtal kartlägger hon eleven. För att kunna göra en 
kartläggning ställer hon frågor till eleven om vad den tycker om i skolan, om hur fritiden ser ut 
och om eleven har några drömmar inför framtiden. Mia ställer också frågor om hur eleven 
tyckte att praktiken har varit och om vad de tyckte om yrket. När Mia kartlägger en elev går hon 
mycket noga igenom med eleven om vad den tycker om de olika skolämnena och om hur det 
går i respektive skolämne. Har eleven invandrarbakgrund gör Mia också en kartläggning till 
dennes tidigare erfarenheter ifrån hemlandet. Mia använder sig av sammanfattningar, 
omformuleringar och speglingars under vägledningssamtalets gång. Mia använder sig vid behov 
av konfrontationer i sina vägledningssamtal men hon säger samtidigt att det är mycket viktigt att 
under dagens lopp följa upp vägledningssamtalet och se efter hur eleven ser på det som har skett 
under samtalet. 
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Mia tycker att miljön under ett vägledningssamtal är av mycket stor betydelse och att det är 
viktigt att eleven känner sig bekväm för att samtalet ska bli bra. Mia lägger mycket tid till att 
planera kring hur, och när ett vägledningssamtal ska genomföras. Hon är strukturerad i sitt 
arbete och har en kontinuitet i sitt utövande. Det ser hon som viktigt för att vägledningssamtalet 
ska kunna genomföras på ett sätt som eleven har en behållning av. Mia anser inte att studie- och 
yrkesvägledare kan använda sig av samma vägledningsmetod i alla situationer. För att kunna 
genomföra ett vägledningssamtal måste behovet identifieras hos eleven och för att kunna göra 
det måste studie- och yrkesvägledaren titta på vem som är framför en, studie- och 
yrkesvägledaren måste känna in. Det här ser Mia som en mycket viktig bit i sitt yrkesutövande 
som studie- och yrkesvägledare. Mia tycker ofta att det är stressigt och inte att hon har så 
mycket tid för samtal som hon skulle vilja ha. 

 

Mia anser inte att psykiatri är ett område som vägledare bör lägga ner kraft på. Mia har själv 
personer i sin närhet som har utbildning och kunskap inom detta område. 

Mia tycker att det behövs mer kunskap inom området barn med särskilda behov för studie- och 
yrkesvägledare. 

4.2.6 Intervjuperson nummer 6, Lotta 

Lotta har jobbat som studie- och yrkesvägledare på samma grundskola i fjorton år. Lotta har 
inte gått på någon vägledarutbildning utan har en lärareutbildning i botten. 

 

Lotta känner inte till någon vägledningsmetod, utan känner till samtalsmetodik från sin 
lärarutbildning. Hon påstår att hon inte tänker så mycket på vägledningsmetoder när hon har ett 
vägledningssamtal. Lotta har tillräckligt med erfarenhet av samtal utifrån sitt tidigare arbete som 
lärare och som biträdande rektor som hon har varit i tjugoåtta år. Lotta har utarbetat egna 
metoder som hon använder sig av när hon håller vägledningssamtal. Hon menar att den metodik 
vägledaren använder under vägledningssamtalet beror helt och hållet på vilken människa denna 
möter under samtalet. Lotta tycker att studie- och yrkesvägledaren ska anpassa sig till eleverna 
och deras frågor. 

 

Lottas metod är att hon har kontinuitet i sitt arbete. Hon följer elevernas i deras studie- och 
yrkesval från årskurs 8 och ibland även redan från årskurs 7. Lotta använder bland annat sig av 
blanketter när hon utför ett vägledningssamtal. Ibland kan det vara kort information eleverna 
behöver, men alla elever ska, enligt Lotta, ha ett vägledningssamtal där Lotta gör en 
kartläggning kring eleven. Då tittar Lotta på vad de tycker är roligt i skolan, var de gör på 
fritiden, drömyrke. Andra frågor Lotta använder sig av under kartläggningen är hur 
dygnsrytmen ser ut och om eleven är beredd att åka långt osv. När Lotta kartlägger gör hon det 
med hjälp av blanketter vilka sparas, jämförs och diskuteras om med eleven från samtal till 
samtal. 

 

Lotta arbetar också med planering av långa och korta mål, att bredda perspektiv och ge 
alternativ i elevens gymnasie- och skolval. Samtidigt påpekar Lotta att hon som studie- och 
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yrkesvägledare inte ska tänka åt eleven utan att de ska göra sina egna val och få tänka själva på 
hur de vill ha det. Lotta tycker att eleverna själva är medvetna om sina hinder och att de ställer 
realistiska mål. 

 

Lotta tycker inte att det är svårt att samtala med elever med särskilda behov och enligt henne 
måste studie- och yrkesvägledaren vara öppen, rak och väldigt tydligt. Däremot vill Lotta 
vidareutbilda sig om barn med olika särskilda behov för att ha mer förståelse för deras hinder 
och kunna hjälpa dem på ett bättre sätt. Andra kurser som Lotta tycker kan vara nyttiga för 
studie- och yrkesvägledare är enligt henne kurser i ledarskap, samtal och kommunikation. 

Lotta tycker att hon har möjlighet att utföra arbetet på det sätt hon vill, men som de flesta 
studie- och yrkesvägledare upplever hon viss tidsbrist. Idag arbetar Lotta sextio procent som 
studie- och yrkesvägledare och menar att hon skulle kunna få mer gjort om hon skulle ha mer 
tid i skolan som studie- och yrkesvägledare. Lotta markerar särskilt vikten i att knyta kontakter 
mellan skolan och arbetslivet. 

4.3. Sammanfattning av intervjuerna 

 

Vi har intervjuat sex vägledare på grundskolor inom Stockholms län: 

Tre av dessa har treåriga vägledarutbildningar. 

En har en ettårig, intensiv, påbyggnadsvägledarutbildning från år 1978. 

En har lärarutbildning. 

En har ingen vägledar- eller lärarutbildning alls. 

 

Alla intervjuade personer har jobbat som vägledare i minst sju år. 

 

Alla dessa vägledare förutom en känner igen de vägledningsmetoderna vi utgick ifrån: 
Amundson, Peavy, Lindh, Berg & De Jong fast ingen av våra intervjuade personer anser att de 
arbetar utifrån någon av dessa metoder i ren form. Vägledarna har antingen bearbetat dessa, 
tagit delar av dem eller skapat egna metoder. De flesta vägledarna antar att den metodik de 
använder under vägledningssamtalet beror helt och hållet på vilken människa de möter under 
samtalet vilket beror på att studie- och yrkesvägledaren ska anpassa sig till eleverna och deras 
frågor. 

 

De flesta använder kartläggning, där de frågar om elevers intresse för olika ämnen, 
fritidsintressen, PRAO platserna och hur de gillade eller varför inte gillade dessa. De tittar på 
framtida planer, både kort och långsiktiga: från till vilket gymnasium de väljer till vilket 
drömyrke de har. Alla vägledarna vidgar elevernas perspektiv och ger alternativ till deras val. 
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De flesta arbetar kontinuerligt genom att träffas och samtala med elever reguljärt, börjar från 
årskurs åtta och fortsättar i årskurs nio. 

Alla vägledarna använder samma samtalsmetodik: öppna frågor, spegling, omformulering och 
sammanfattning i samtalen. De flesta är väldigt trygga i samtalen förutom Berit som inte fått 
utbildning i samtalsmetodik. Att skapa bra relationer med eleverna är en av de viktigaste delarna 
i vägledarsamtalet, anser de flesta av vägledarna. 

 

Att göra anteckningar, fylla i blanketter, rita, använda metaforer under samtalen är populärt 
bland vägledarna. Fast varje vägledare har sitt eget sätt att använda de metoderna. 

 

I frågan om utbildning är alla (förutom Anna, som läst klinisk psykologi och anser att hon har 
stor användning av detta i sitt yrkesutförande) eniga om att de saknar kunskaper om barns 
psykiska och fysiska sjukdomar, och utbildning i vägledning av barn med särskilda behov för att 
ha förståelse för barnens hinder och kunna hjälpa dem på ett bättre sätt. 

5. Analys 

5.1 Vilka vägledningsmetoder använder sig studie- och 

yrkesvägledarna av i sitt arbete inom grundskolor? 

Ingen av intervjupersonerna använder någon av våra undersökta vägledningsmetoder i ren form 
även om de flesta vägledarna känner till metoderna. 

De flesta är positiva till Lindhs vägledningsmetod. Hennes femstegsmodell känner nästan alla 
av dem till. Eva, till exempel säger: ”Jag tycker ändå att den här Gunnel Lindhs modell. Man 
modifierar ju själv på nått sätt. Man hittar sina egna grejer” 

Det som verkar vara viktigt är att vägledarna skapar struktur i sitt arbete. När Anna berättar om 
sitt arbete i projekt tillsammans med Gunnel Lindh, då säger hon: 

 

Gunnel Lindh och jag träffades då och det där utvägsprojektet, och det gick ju ut på det 

projektet att sprida vad vägledning är bland skolledare och sedan att utveckla vägledning 

själv vidare då Och det började jag med den här tanken om att strukturera vägledning. Och 

Gunnel Lindh hade också börjat fundera om de här. Sedan hoppade jag av och hon fortsatt 

att forska och sedan gjorde hon så småningom. Men det var  med att ha en mer strukturerad 

form. Och sedan Amundson, sedan Peavy, alla de där. De har jag sett senare då. När jag 

kom tillbaks, ska vi se nu, mitt i 90-talet och då var det Amundson och Peavy. 

 

Anna menar att egentligen var det struktur i vägledararbetet som Lindh, Amundson och Peavy 
utarbetade på 80-talet. Vi håller med Anna och anser att det är så viktigt med struktur i samtalet 
att alla vägledare är tvungna att utarbeta egna strukturer i arbetet tidigare eller senare. De som 
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har vägledarutbildning i bagaget och färdiga metoder i bakhuvud använder dessa medvetet eller 
omedvetet. De som inte har en sådan fördel utarbetar egna metoder, som till exempel Lotta eller 
får tips från kortare vägledar- eller coachningskurser, som Berit. 

 

Lotta har utarbetat sitt system av blanketter med speciellt strukturerade frågor som hon utgår 
ifrån i samtalet. Utformandet av detta arbetsredskap gör att hon känner sig trygg, hon vet vad 
som ska ske i olika moment. Frågorna är utformade olika beroende på vilken målgrupp 
vägledaren arbetar med för tillfället. Hon sammanställer sedan arbetsmaterialet utifrån varje 
årskurs. Det är viktigt att blanketterna är uppbyggda på ett kontinuitetiskt sätt för att den röda 
tråden ska genomsyras genom hela arbetet. 

Berit känns väldig otrygg. Hon är rädd för att pröva nya saker själv inom vägledningen. Vi 
anser att denna otrygghet hon upplever är på grund av att hon saknar en plattform att stå på. 

Berit började känna mer struktur i sitt arbete när hon började använda polstjärnsmodellen. 

Som Anna påstår: ”Och där det som jag gjort var att jag lagt lite mer struktur, det är vad man 
gör när man gör det själv.” 

I det stora hela liknar intervjupersonernas metoder varandra därför de flesta momenten är så 
naturliga att använda. De använder öppna frågor, speglingar, sammanfattning och 
omformulering utan att tänka på det och de flesta antar att det sitter i bakhuvud. Det kan vara 
Lindhs (1990,1997) eller Kuoppas (1997) metoder eftersom båda författarna skriver om vikten 
av att använda dessa verktyg. 

 

Det sätt dessa vägledare arbetar på påminner om Lindhs (1988) femstegsmodell: 

• Utreda och klargöra problemsituationen 

• Vidga perspektiv 

• Formulera mål och delmål 

• Upprätta handlingsplan och genomföra den 

• Utvärdera och följa upp (1988:66) 

 

Oavsett om de gör det medvetet eller omedvetet. Å andra sidan kan vägledarens berättelser om 
deras arbetssätt ramas in i Kuoppas(1997) trefas modell: 

• Klargöra situationen ur klientens perspektiv 

• Vidga perspektiv. Sätta upp mål 

• Göra en handlingsplan. Ge stöd för genomförande. Utvärdera. (1997:33) 

 

Även de outbildade vägledare använder samma metoder som de utbildade. En vägledare kan 
inte undvika att använda sig av kartläggning i sitt vägledningsarbete för att kunna klargöra 
elevers studie- och yrkesval på ett tydligt sätt. Anna påstår ”att vägledarens a och o är 
kartläggning. När du kommer in till mig så ska jag kartlägga vad det var för mål, syfte med dig 
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som person”. När vi frågade Eva om vilken metod hon brukar använda, då svarade hon att ”Man 
försöker få en bild av eleven, man kartlägger. Ja, man gör en kartläggning”. 

Vägledarens arbete med att bestämma kortsiktiga och långsiktiga mål och även formulering av 
delmål och mål påminner om Kuoppas (1997), Måhlberg & Sjöbloms (2004) och Lindhs (1997) 
modeller. ”Även när målet är tydligt är det viktigt att ta små, små steg. Stegen skall vara så små 
att möjligheten att nå fram blir maximal” (Måhlberg & Sjöblom 2004:77). Vägledarna pratar 
med elever om både gymnasieval och framtida yrke. ”Ett steg i taget kommer man långt med” – 
säger Anna om formulering av delmålen. 

 

Om att målen ska vara realistiska pratade de flesta vägledarna om och om samma information 
kan vi även läsa i Lindhs forskning (1997). Eva tycker att: 

 

de flesta elever gärna berättar vad de är intresserade av. Det är ganska lätt å å i allmänhet 

att pejla in deras intressen vad de vill också här va. Sen är det en helt annan sak att se. 

Funkar deras intresse ä ihop med vad dom  de dom vill. Funkar de med va de kan. Liksom 

har de realistiska mål. Det är en helt annan sak va. 

 

Att vidga perspektiv och visa olika alternativ i studie- och yrkesval ingår i de flesta 
vägledningssamtal hos intervjuade vägledare. Om vikten av att utvärdera de olika alternativen 
som uppstår skriver även Amundson (1999:54) om. Som Eva berättar om det: ”man frågar lite 
runt. Kan du kanske vara intresserad utav det här man vidgar perspektiv, va bara för att checka 
in va. Dom vet vad dom vill.” 

 

Vi kan tydligt se att många vägledare anser att det är viktigt både med att skapa bra relation och 
att lösa uppgiften – att hjälpa med att ge efterfrågad information och hjälpa med studie- eller 
yrkesval. Lisa berättar: ”Jag måste promota mig själv och visa vem jag är. Att de kan lita på mig 
på nått sätt för att de ska kunna prata med mig” och Mia menar att ”relationen mellan 
vägledaren och eleven är jätte viktig för att samtalet ska bli bra.” Det stämmer överens med vad 
Lindh (1990) skrev om två mål med samtal, vilka enligt henne är relation och uppgift. Hon 
påpekar att relationen ska stå i centrum och att bra relation mellan eleven och vägledaren är en 
förutsättning för att de ska lösa uppgiften (1990:19). Även vid samtal som fokuserar på 
uppgiften anser Lindh att en god kontakt är: ”en förutsättning för att uppgiften ska gå att lösa. 
Relationen är alltså centralt i alla typer av samtal” (2003:33). Vikten av att etablera och utforma 
vägledningsrelationen understryker även Amundson: ”Vägledare och klienter utövar alltså ett 
ömsesidigt inflytande över varandra, medan de försöker definiera sina roller” (2000:30).  

 

Lösningsfokuserad metodik är inte heller möjlig utan den sociala biten. ”Vi ser det som vår 
uppgift och vårt ansvar och som en förutsättning för att gott samarbete” (Måhlberg & Sjöblom 
2004:47). Även Anders Engquist (1984:164) nämner vikten med att skapa en bra relation för att 
föra ett bra samtal. ”Vägledning är, kanske i högre grad än något annat yrke, ett praktiskt 
utövande av respekt – respekt för det som den andre är och försöker bli” (Peavy 1998:10). Har 
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vägledaren bra relation med eleven ”då kan man jobba, men det är liksom grunden”. – säger 
Lisa. 

 

Att vara en bra lyssnare är en del av den samlade modellen som dessa vägledare använder. Det 
är något som understryks även av Lindh (1990,1997) och Kuoppa (1997) och inte minst 
Måhlberg & Sjöblom (2004). Eva tror att: 

 

man har en grundstomme liksom så är det olika variationer av samtalsmetodiken. Man ställer 

öppna frågor. Man visar att man lyssnar. Man speglar lite grann. Man sammanfattar. Ohh 

man visar att man är med att man och att man har koll på samtalet. Och folk känner sig…– 

Trygga. – Ja, trygga. Och också hörda. Att man lyssnar på dem. Jag tycker också att det är 

viktigt att man antecknar när jag pratar med eleverna. Det får dem också att känna. Oj Hon 

hör vad jag säger 

 

Drömtekniken som vägledarna berättar om är ingenting nytt i vägledningsvärlden. Vi kan läsa 
om det i Lindhs forskning (1988:136-ff). Prata med klienter/elever om deras drömmar, framtida 
yrkesval är något som några av de intervjuade vägledarna pratar om under utvecklingssamtal. 
Lotta använder  

 

en enkät som de får fylla i  där det står lite grann om vilka ämne som de tycker bäst om i 

skolan just nu, vilka ämne de tycker sämst om , lite grann om hur det går i kärnämnena och 

lite grann om vad de gör på fritiden och om de har några framtidsdrömmar osv. 

 

Berit berättade: ”Han ville bli Polis och tjäna pengar, eller jobba med bilar eller kanske spela 
teater. Plugga, kanske jobba med svetsning eller ha ett eget hus på landet”. Att prata med 
klienter om deras drömmar är en viktig del av den lösningsfokuserade metodiken. Flera utav de 
intervjuade vägledarna påvisade vikten av att ha kontinuitet i sitt vägledningsarbete. Likaså 
Lindh (1988:156) påvisar vikten i att kontinuerligt göra uppföljningar och utvärderingar för att 
därmed kunna förbättra sina handlingar under vägledningssamtalen. 

Att rita, göra anteckningar och använda metaforer är också något som en del av vägledarna 
kommer att använda sig av förr eller senare i sitt yrkesutövande. Dessa verktyg är till för att 
underlätta kommunikation mellan dem och eleverna. Den här metoden går att läsa om i 
Amundsons (2000) forskning. 

 

Ett hjälpmedel för att komma ihåg tidigare genomförda samtal är att vägledaren eller eleven 
sparar de ritningar, anteckningar eller blanketterna som har tillkommit under 
vägledningssamtalet till nästa möte. I intervjun med Anna, till frågan om att hon använder 
metaforer och ritningar, svarade hon:  
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Metaforer använder jag, men jag använder inte mycket av sådant här. Metaforer gillar jag 

och sedan skulle jag nog göra de andra mera om jag skulle tog mig tid att göra det. Grejen 

är att jag har så mycket att göra så att det går väldigt fort. Skulle jag hade tid så skulle jag 

gärna göra det.” 

 

I sin studie påpekar Lovén (2000) att: 

 

Vägledarna hade ingen särskild vägledningsmodell som de hänvisade till. Efterhand hade ett 

arbetssätt växt fram som de menade att de i stora drag följde. Vägledarna hade emellertid 

svårt att redogöra för hur detta arbetssätt såg ut och påpekade att det förändrade sig efter 

vilken slags elev de mötte.”(s.132). 

 

Resultat av vår studie stämmer inte helt med Lovéns påstående. 

Alla våra intervjuade utbildade vägledare känner till de flesta kända vägledningsmetoder och 
vissa hävdar att de använder vissa delar av dessa metoder, först och främst Lindhs. 

Utifrån resultatet av intervjuerna och jämförelse med de kända vägledningsmetoderna syns det 
klart och tydligt att alla dessa vägledare använder sig omedvetet av de samtals och 
vägledningsmetoder som beskrivs och utarbetas av Lindh, Hägg och Kuoppa, Amundson, Berg 
& De Jong och Måhlberg och Sjöblom. På så sätt upplevde vi skillnad i vägledares användning 
av vägledarmetoder beroende på deras utbildning. De flesta kunde redogöra för vissa delar av 
sina vägledningsmetoder. Det som stämmer med Lovéns slutsats är att vägledarna anpassade 
sina metoder efter ”vilken slags elever de mötte” (ibid.) 

 

Det känns som det behövs struktur när vägledningsarbete utövas. Antingen har studie- och 
yrkesvägledaren det från en utbildning via Amundsons hjul, Lindhs femstegsmodell eller så 
skapar denna det själv, kanske genom att utforma olika blanketter. 

 

Vägledarutbildningen ger oss färdiga strukturer att arbeta ifrån. Det ger vinnig när studie- och 
yrkesvägledaren inte behöver konstruera sitt arbetssätt själv och det ger en trygghet i att denna 
har värdefulla kunskaper i bagaget att ta fram när behov uppstår. Istället för att behöva utveckla 
egna metoder kan vägledare ta fram olika idéer att arbeta med från sin ”ryggsäck” som denne 
har med sig från utbildningen. 

5.2. På vilket sätt kan dagens utbildning för studie- och 

yrkesvägledare kompletteras? 

Alla intervjuade personer är eniga om att speciell utbildning om vägledning för barn med 
särskilda behov kan vara till stor nytta för studie- och yrkesvägledare i sitt yrkesutövande. De 
intervjuade vägledarna anser att ibland dagens ungdomar har det tillkommit fler fall av psykiska 
och fysiska sjukdomar. För att förstå deras tillstånd och kunna hjälpa dem på bästa sätt skall 
vägledare skaffa sig kunskap inom detta område. Anna berättar följande om sitt arbete med 
kartläggning av samtalen med barn med särskilda behov: 
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Ja nu har jag en flicka som går i åttan som har panikångest och jag vet vad jag ska ställa för 

frågor för att jag ska kunna åtminstone kartlägga för det är min funktion, det är kartläggning 

ju”…”- Att se vad kan passa, vad kan vara bra. Vad finns det för starka sidor, finns det några 

hinder och hur ska vi då överbrygga den här. Det är ju mitt grundmål att visa på vägar 

utifrån starka sidor, ser vad de svaga punkterna finns och sedan försöker ge en vägledning, 

en väg som ska leda till att man ska lyckas och inte misslyckas 

 

Anna anser att det behövs vidareutbildning i psykiatri och psykologi, speciellt inriktad mot 
psykiska sjukdomar för vägledare som jobbar i grundskola på grund av att enligt henne har det 
tillkommit fall av depression, panikångest, anorexi bland ungdomar. Enligt Mia är psykiatrin ett 
område som vi som vägledare inte skall gå in i. Enligt Lotta kan utbildning i psykiatri vara till 
nytta, fast för de vägledare som jobbar med vuxna människor. 

 

Vi sökte efter material som handlade om vägledning för barn med särskilda behov, men 
upptäckte att det inte finns så mycket skrivet om det ämnet. Det enda vi hittade var en tjugotre 
år gammal rapport Thorssell m.fl.(1986), en studie som var genomförd av en arbetsgrupp i 
Jönköpings län. Trots författarnas ”förhoppning att denna rapport skall bidra till ökade och 
förbättrade insatser för de handikappade elevernas studie- och yrkesorientering.”(förord till 
rapporten) har det inte kommit några nya rapporter inom ämnet. Enligt skollagen har alla barn 
rätt till likvärdig behandling från all skolpersonal ”anpassas till varje elevs förutsättningar och 
behov”(Lpo 94). ”Elever med påtagligt handikapp möts ofta med större förståelse av kamrater 
och vuxna än ungdomar med lättare rörelsehinder”(ibid. s.7) samtidigt som de elever med 
psykiska sjukdomar syns mindre. Enligt Anna, vägledare, som har psykiatriskutbildning, är det 
ibland svårare att upptäcka de psykiska sjukdomarna vilka även inte tas på allvar av 
skolpersonalen. Dessa barn har därmed inte tillräckligt stöd och förståelse av skolpersonalen. 
Anna anser att speciellt studie- och yrkesvägledare i den obligatoriska fasen av kartläggningen 
har väldigt svårt att kartlägga om vägledaren inte innehar kunskaper inom området. Hon anser 
att vägledare är ett psykologiskt yrke och att kartlägga är vägledarens uppgift, och för att kunna 
kartlägga samtal med barn med särskilda behov måste vägledare ha förståelse för deras 
situation. Det visade sig i praktiken att även Lotta och Mia gått på olika utbildningar om 
psykiska sjukdomar eftersom de känt behov av det. 

 

Enligt Lisbeth Lundahl finns det mycket forskning om stöd för barn med särskilda behov och 
även om vägledning och samtal. Dock anser Lundahl att det behövs mera longitudinella 
forskningar om ungdomar och barns förändrade villkor och påpekar att: ”Ungdomsforskning, 
skolforskning och arbetslivsforskning är till stor del åtskilda.”6 

 

Våra intervjuade personer anser inte att de saknar kunskaper i metodiken eller har svårigheter i 
att strukturera samtalen. De anpassar sitt arbete efter elevernas behov och utarbetar egna 
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metoder i form av blanketter, ritningar osv. Detta resultat stämmer inte riktigt med resultatet 
som Lovén (1990) fått när han gjort undersökningar kring vägledningsmetodik och påstod att 
”vägledningsmetodik står också högt på listan för angelägen fortbildning, såväl bland 
syofunktionärer som arbetsvägledare” (1990:45).  

 

Det resultatet vi fick stämmer likaså inte heller med resultatet av Lindhs rapport gjord under 
samma tidsperiod där hon undersökte bland annat vilken hjälp vägledarna behöver för att bättre 
svara mot sökandes behov. Lindh kom fram till att de vägledarna har metodiska svårigheter, har 
problem med att utreda och klargöra problemsituationen på grund av luckor i deras 
vägledarutbildning. Så här var inte fallet med våra intervjuade vägledare, de var trygga i sin roll 
och upplevde inga brister i samtalsmetodiken, förutom Berit.  

 

Bara Berit, en outbildad vägledare, som aldrig gått någon utbildning förutom lärarutbildningen 
ansåg att det skulle vara bra att få mer kunskap i ledarskap och samtalskommunikation. Vi anser 
att det kan bero på att de flesta av våra vägledare har antingen vägledar- eller lärarutbildning 
och har på så sätt fått tillräckliga kunskaper i samtalsmetodik. Kunskaper i pedagogik och 
psykologi har förmodligen hjälpt dem att komma fram till användbara vägledningsmetoder i sitt 
yrkesutövande. Har studie- och yrkesvägledaren inte utbildning i samtalsmetod kan det uppstå 
svårigheter som i Berits fall, utan utbildning i vägledning eller lärarutbildning var hon väldigt 
otrygg i sin vägledarroll ”det handlar mest om att jag själv inte är trygg i metoden och så”…”det 
är nog liter feghet!” förekom ofta i hennes berättelse. 

6. Slutsats 

6.1. Vilka vägledningsmetoder använder sig studie- och 

yrkesvägledarna av i sitt arbete inom grundskolor? 

Oavsett om studie- och yrkesvägledare har vägledarutbildning eller inte kommer de med åren att 
använda sig av liknande vägledningsmetoder. 

6.2. På vilket sätt kan dagens utbildning för studie- och 

yrkesvägledare kompletteras? 

Studie- och yrkesvägledarna behöver kunskap i psykologi med speciell inriktning mot psykisk 
ohälsa samt utbildning i vägledning av barn med särskilda behov. 

För att känna sig trygg i vägledarrollen bör alla vägledare ha utbildning i samtalsmetodik. 
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7. Diskussion 

7.1.1 Resultat 

Brister i arbetet är att de intervjuade studie- och yrkesvägledarna hade olika utbildningar i 
botten. Några av de utbildade studie- och yrkesvägledarna har läst den nyare utbildningen och 
en del den tidigare. Två av intervjupersonerna har inte genomfört studie- och 
yrkesvägledarutbildning. Några är ganska nya i yrket och andra har arbetat under många år. På 
så sätt kan våra slutsatser om användning av vägledningsmetoder baserad på en så blandad 
grupp avvika från någon liknande forskning med ett tydligare urval av intervjuade personer 
avseende deras utbildning.  

 

Den forskningsanknytande litteratur som har jämförts med studien är skriven för ett antal år 
sedan, hade dessa varit skrivna närmare nutid kanske studien hade visat ett annat resultat. 

 

Vi har märk att när vi letade efter vägledningslitteratur kunde vi hitta mycket litteratur kring 
ämnet och att de flesta böcker och rapporter vi fann är minst tio år gamla! Vad kan det beror på? 
En del information är hopplöst föråldrad och skulle behöva uppdateras. Kan det vara så att det 
inte går att utarbeta nya metoder i vägledning? Utifrån våra undersökningar kom vi fram till att 
både utbildade och outbildade vägledare använder samma metoder och som framkommer helt 
naturligt. Å andra sidan om det inte går att skapa totalt nya metoder går det väl ändå att lägga till 
och uppdatera en del information.  

 

Under våra intervjuer fick vi inte veta något om några nya metoder, men om en del blanketter 
som utarbetats av vägledare själva och användes från samtal till samtal, tips att använda 
ritblock, vittavla, mjuka bollar för att skapa avslappnande atmosfär, att börja samtal med 
vägledarens självpresentation, råd om att lägga speciellt märke till hur elever och även hur 
vägledare mår innan samtalen. Och vi intervjuade bara sex vägledare! Hur många olika tips och 
bra tankar kan existera bland verksamma vägledare! Varför går det inte att forska om det i 
global skala och skapa mer litteratur om nutids vägledning? 

 

Förtjänster med studien är att i undersökningen har vi lagt märke till vägledarnas utbildning och 
jämfört deras synpunkter om vägledningsmetoder med hänsyn till det. 

Att kunna behålla ett fågelperspektiv i en fråga om vägledningsmetoder var svårt eftersom vi 
hade en väldigt ensidigt, teoretisk plattform och nästan ingen praktiskt vägledningserfarenhet. 

Vi såg vägledningsmetoderna som orubbliga postulaten. Trots det och med hjälp av våra 
intervjuade personer kom vi fram till en fräck slutsats: om likheter mellan metoderna och att 
deras viktigaste förtjänst är att ge struktur till vägledning. De flesta vägledare kommer fram till 
egna metoder, vilka slutligen liknar varandra oavsett studie- och yrkesvägledarutbildning eller 
ej. Därmed är det inte vägledningsmetoder utan samtalsmetodik som vägledare kan sakna mest i 
sitt yrkesutövande. 
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7.1.2. Metod 

Genom att vi använde oss av en kvalitativ metod i studien, och via intervjuer med studie- och 
yrkesvägledare, fick vi utifrån intervjupersonernas erfarenheter och tankar svar på våra frågor. 
En fördel med att använda sig av intervjuer, istället för en kvantitativ metod med enkäter, är att 
vi kunde förklara oss tydligt om funderingar kring frågor uppstod under intervjuernas gång. 

 

Att använda sig av en kvalitativ metod i studien kändes bra och vår upplevelse är att också 
intervjupersonerna kände sig bekväma i att få samtala relativt fritt inom berört område. Men 
dock är metoden tidskrävande för respondenterna då inspelningarna av intervjuerna måste 
transkriberas. Vi anser att en kvalitativ metod har fungerat mycket bra att arbeta med, och tror 
att om studien hade baserats på en kvantitativ metod istället hade studien förmodligen kunnat ge 
ett annat resultat. Om vi nu, efter att studien har genomförts, tittar på vad vi kunde ha gjort 
annorlunda finner vi att vi återigen skulle ha valt att arbeta med intervjuer via en kvalitativ 
metod. Dock hade vi som respondenter valt att styra intervjuerna mer för att korta ner svaren. 
Detta för att svaren ska hålla sig inom behandlat område, allt för att underlätta arbetet med 
transkribering, och därmed skapa mer tid till att bearbeta resultaten som framkommit. 

7.1.3. Framtid 

I frågan om förbättring av utbildning för vägledare anser vi att vi har kommit fram till ett 
praktiskt förslag till ansvariga för studie- och yrkesvägledarutbildningar, likaså till dem som 
organiserar fortbildning för vägledare. Mot en bakgrund av en bristande forskning inom 
området vägledning för barn med särskilda behov har vi gjort vår snäva undersökning och 
funnit att fall av psykiska sjukdomar hos elever har ökat. Därför har vi kommit fram till att en 
speciell utbildning för studie- och yrkesvägledare behöver skapas omgående. Vi tycker likaså att 
det är viktigt att de som formar studie- och yrkesvägledarutbildningar ska lägga till en separat 
kurs om vägledning av barn med särskilda behov som bör finns med redan i grundutbildningen. 

 

Vi vill dra samhällets uppmärksamhet till att det saknas forskning kring området ”vägledning av 
barn med särskilda behov” och därmed uttrycker vi förhoppning till att någon ska lägga märke 
till vår uppsats och börja forska om ämnet. 

 

Som avslutning vill vi framhålla Peavys citat vilket även ligger nära våra egna tankar: 

 

Each counsellor is his or her own method. It is our deeds which reveal who we are as a 

counsellor, as a helpful person. In our speaking and listening with clients we are of course 

seeking to help each client to find an improvement for some aspect of his or her life. Yet, and 

we should not forget this, we are at the same time searching for ourselves. (Peavy V. 1988 

Credo for counsellors: sociodynamic counselling, Malmö: MITT FÖRLAG)  

 

Det finns inga metoder som är perfekta och passar alla vägledare och till alla typer av samtal. 
Vägledare befinner sig i kontinuerlig utveckling. Varje vägledare söker ”jaget” för sig själv, 
anpassar och utarbetar metoder och skaffar nya utbildningar.
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Bilagor 

 Bilaga 1 (4) 

Intervjumanual 

År inom yrket? 

Utbildning? 

Om Arbetet? 

Bakgrund? 

Arbetar du utifrån någon specifik vägledningsmetod? 

Vilken vägledningsmetod är det som du arbetar utifrån? 

Hur går du tillväga när du planerar inför ett vägledningstillfälle? 

Hur ser dina egna önskemål kring utformningen utav vägledningen ut? 

Finns det något som begränsar dig kring hur du utformar ditt upplägg kring vägledningen? 

Har du befogenhet att utforma vägledningen som du själv vill? 

Vilka vägledningsmetoder eller teorier känner du till? 

Har du utarbetat egna metoder? 

Vad tycker du, ska vägledare använda samma metoder i alla situationer eller ska vägledare 
tillämpar metoder beroende på vägledningsfall? 

Vad kan påverka vägledarens val av vägledningsmetod? 

Vad skulle du kunna rekommendera oss som blivande vägledare, och även de som  
planerar vägledarutbildningar, gällande (utifrån) vägledningsmetoder? 
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Bilaga 2 (4) 

Missivbrev till intervjupersonerna 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter som läser på studie- och yrkesvägledarprogrammet vid Stockholms 
universitet. Vi läser idag på vår sjätte, och sista termin, och har precis påbörjat vårt 
examensarbete och hoppas nu att du har lust och möjlighet att delta i vår studie. 

Syftet med uppsatsen är att titta på vägledningsmetoder.  

Vi kommer att genomföra en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer som metod. 
Intervjun kommer att ta cirka en timme och vi hoppas att du godkänner att vi spelas in intervjun. 
Självklart har du som deltagare när som helst rätt att avbryta din medverkan.  

 

Självklart kommer alla som deltar i denna studie att vara anonyma och vi kommet att följa de 
forskningsetiska principerna som gäller för samhällsvetenskaplig forskning. All insamlad 
datamaterial kommer att hanteras konfidentiellt och endast användas som underlag till vårt 
examensarbete. Efter att arbetet är klart och det har blivit godkänt kommer allt material att 
förstöras. 

 

Vi förstår om du har det ganska fulltecknat i din kalender men hoppas att du har tid att träffa oss 
så snart som möjligt, dock senast under vecka 18. Svar önskas om tid och plats snarast, dock 
senast under vecka 15. 

 

Vid frågor eller funderingar kan du nå oss på, antingen mobilen eller via mail: 

Catha.gronborg@hammarbydamfotboll.se 

v.v.pettersson@hotmail.com 

 

Vänliga hälsningar 

 

Catharina Grönborg   Valeria Pettersson 

Mobilnr: 070-XXX XX XX   Mobilnr: 070-XXX XX XX 
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    Bilaga 3 (4) 

 

Extra intervjufrågor till berörda vägledare. 

 
Hur ser du på det arbete du gör med barn med särskilda behov? Har du den kunskap du behöver 
inom det området? Finns det någon kunskap inom det området som du anser vi behöver få 
mer av under utbildningen? 
 

Om du anser att det finns några extra utbildningar, kurser som skulle kunna vara till hjälp för 
vägledare i dennes yrkesutövning? 

 

Finns det delar som du anser saknas i vägledarutbildningsprogrammet? 

 

Hur ser du på kontinuitet kring vägledning? 

 

När vi samtalade nämnde du att du ansåg att handledning behövdes läggas till utbildningen, hur 
menade du då/på vilket sätt? 
 

När jag var hos dig berättade du om hur du arbetade med "Polstjärnan". Hur såg ett 
vägledningssamtal ut innan, hur var/är dessa upplagda? Vilka frågor arbetar du med, kartlägger 
du?  
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 Bilaga 4 (4) 

 

Karriärhjulet 

 

 



 

Stockholms universitet 

106 91 Stockholm 

Telefon: 08–16 20 00 

www.su.se 

 


