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Vara eller icke vara? 

Studie och yrkesvägledningsverksamhet, ur ett elev och 

professionsperspektiv. 

Pernilla Hijstee  

Sammanfattning 

Studie- och yrkesvägledningen har de senaste åren varit utsatt för politisk debatt. Många 

experter, forskare och politiker har uttalat kritik kring verksamheten, framförallt för att 

granskningar visat att engagemanget kring området varit bristfälligt på skolorna. Utredningar 

har gjorts, projektarbeten har satts igång och rekommendationer har getts ut, allt för att öka 

måluppfyllelsen enligt områdets styrdokument. Syftet med studien är att granska 

problematiken från skolans eget perspektiv, genom att dokumentera röster från skolans insida. 

Elever, lärare och studie- och yrkesvägledare har genom enkäter fått uttala sig om sina 

personliga erfarenheter, uppfattningar och preferenser angående verksamhetsområdet. 

Resultatet visar på att studie- och yrkesvägledningsverksamheten anses som viktig av skolans 

elever och personal. Den visar emellertid också på att samsynen av verksamheten är dålig 

mellan de olika grupperna, där lärarna står längst bort från styrdokumentens intentioner. 

Resultaten visar dessutom att delar av skolans omvärldsorientering, angående kultur och 

föreningsliv, inte riktigt uppfattas som studie- och yrkesvägledande aktiviteter. 
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To be or not to be? 

Guidance and Counseling activities, from a student and professional 

perspective. 

Pernilla Hijstee 

Abstract 

Study and vocational guidance has in recent years been subject to political debate. Many 

experts, researchers and politicians have expressed criticism about the guidance, mainly 

because studies have shown that the engagement of the area has been inadequate at schools. 

Investigations have been made, projects have been undertaken and recommendations were 

released, all to increase the compliance rate, according to the area's governing documents. The 

purpose if this study is to examine the problem from the school´s own perspective, by 

documenting the voices from those inside the school. Students, teachers and guidance 

counselors have through questionnaires been able to express their own personal view of 

experiences, perceptions and preferences regarding counseling activities at school. The result 

shows that guidance and counseling activities are deemed as important by the school's 

students and staff. The result also, however, shows that the convergence of educational and 

vocational guidance is poor between the different groups at school, where teachers are 

furthest away from the policy documents intentions. Furthermore they also show that parts of 

the school's social orientation, regarding culture and clubs, are not really perceived as 

educational and vocational guidance activities. 
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1. Inledning 

Under olika praktikperioder åren 2009/2010 har jag från yrkesutövande studie- och 

yrkesvägledare flera gånger mött uppfattningen att arbetet som studie- och yrkesvägledare 

ofta är ensamt och tungrott. De upplever att det är svårt att få till ett bra samarbete med övrig 

personal på skolan och att engagemanget kring verksamheten många gånger varit bristfällig. 

Det är också ofta svårt att nå ut till vissa elever, särskilt de elever som enligt vägledarna är i 

störst behov av vägledning. 

Studie- och yrkesvägledarverksamheten har varit en het potatis i skoldebatten de senaste fem 

åren. Åsikter kring verksamheten har uttalats från Regering, Skolverket, fackföreningar och 

forskare som anser att verksamheten måste förbättras på en rad områden (Skolverket, 2005, 

2009; Saco 2008; Regeringen 2007; Lovén 2010). 

Men vad vet vi om elevernas åsikter kring studie- och yrkesvägledande verksamhet? Och vad 

anser lärare och studie- och yrkesvägledare? Denna undersöknings ändamål är att granska 

elevers, lärares och studie- och yrkesvägledares egna erfarenheter av studie- och 

yrkesvägledande verksamhet och hur den ideala studie- och yrkesvägledningsverksamheten, 

enligt dessa grupper bör se ut. 

Studien vill uppmärksamma den pågående skoldebatten om dessa målgruppers egna 

uppfattningar, vilka kan vara en hjälp i kommuners och skolors planeringsarbete angående 

verksamheten. Ett andra syfte med studien är att i målgruppernas uppfattningar finna svar på 

varför den studie- och yrkesvägledande verksamheten, trots styrdokument och Skolverkets 

och enskilda experters återkommande uppmaningar om verksamhetens vikt, och betydelsen 

av ett delat ansvar, fortfarande haltar. 

 

1.1 Val av problemområde 

Enligt teorier om karriärutveckling är barns och ungdomars behov av att lära känna sig själva, 

och behovet av ett vidgat perspektiv med avseende på arbetsmarknaden stort. Det antas att vi 

redan tidigt i livet socialiseras in i olika sätt att tänka som bidrar till mer eller mindre befästa 

förväntningar, fördomar och värderingar (Gottfredsson 2002; Brown 2002; Lundahl (red) 

2010).  

Svensk skollag, svenska skolförordningar och läroplaner ställer omfattande krav på skolans 

studie- och yrkesorientering och vägledning, krav vilka enligt bl.a. flera av Skolverkets 

undersökningar, generellt inte efterlevs i Sveriges kommuner och skolor. Kvaliteten bedöms 

ha försämrats sedan skolans ansvar lades ut på kommunerna och är enligt Skolverket 

otillräcklig (Skolverket, 2005, 2007; Saco 2007).  

Bristerna angående studie- och yrkesvägledning har enligt bl. a. Skolverket, Saco, Lärarnas 

Riksförbund och enskilda forskare, varit särskilt stora på grundskolan. Jan Schierbeck, 

undervisningsråd på Skolverket, åsyftar att ett ökat utbud av utbildningsvägar i 

gymnasieskolan tillsammans med de nya antagningsreglerna till högskolan medför att unga 

ofta känner sig villrådiga i sin valsituation (Skolverkets nyhetsbrev nr. 4 2008)
1
. Lisbeth 

                                                      
1 http://www.skolverket.se/sb/d/2108/a/11788, 2011-03-09 

http://www.skolverket.se/sb/d/2108/a/11788
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Lundahl, professor i pedagogiskt arbete vid Umeå Universitet, påtalar komplexiteten i 

gymnasievalet: 

Nu ska också unga kunna göra rationella val tidigt samtidigt som de kommer in på arbetsmarknaden 

senare, vilket ökar risken för utanförskap. Ungdomar väljer inte längre "vad jag ska bli" utan mer 

"vem ska jag bli". Samtal med kunniga vuxna har blivit en bristvara. I Sverige har den ökade 

decentraliseringen till kommuner och skolor från 90-talet till idag gjort att allt mer ska ske utifrån 

individens val (Lisbeth Lundahl, Stockholm 31 maj-2007, Skolverket.se 2011-02-17)
2
. 

 

Ossian Wennström, utredare på Saco, har påpekat att läroplanernas mål för 

studievägledningen inte är tillräckligt tydliga, han säger i ett uttalande: ”Skrivningarna är 

flummiga och behöver konkretiseras. Kanske måste man ange hur många timmars 

studievägledning varje elev har rätt till” (SvD, 2008-04-12)
3
.  

Regeringen har i Budgetpropositionen 2007 gett i uppdrag åt dåvarande ”Myndigheten för 

skolutveckling” att vidta omedelbara åtgärder för att höja måluppfyllelsen och kvalitén för 

verksamheten. Pilotprojekt och ytterligare forskning har påbörjats, stödmaterial har utformats 

(Skolverket 2008, 2009 m.m.), en masterutbildning i studie- och yrkesvägledning har startats, 

professionens yrkestitel och arbetsområden har diskuterats och Arbetsförmedlingen har 

använt sig av ett coachingsystem för att stödja arbetslösa som blivit mycket omdiskuterat. 

Debatten om verksamhetsområdet är med andra ord stor, och det finns många experter som 

uttalar sitt perspektiv på saken. Därmed väcktes nyfikenheten om vad eleverna själva och 

skolans lärare anser om verksamheten och hur de tycker att verksamheten ska vara utformad.  

För en heltäckande debatt måste dessa perspektiv in i bilden. För att kunna utveckla 

verksamheten produktivt måste hänsyn tas till de målgrupper som berörs av verksamheten. 

För att måluppfyllelsen på skolorna ska uppnås måste olika perspektiv belysas och diskuteras, 

både på ett kommunalt plan såväl som ute på de enskilda skolorna, därmed behövs också 

forskning utföras på området för att på så vis samla in olika synpunkter och perspektiv på 

verksamheten.  

 

1.2 Förförståelse 

Som studerande till, och blivande studie- och yrkesvägledare har jag socialiserats in i tanken 

och åsikten att tillgång till studie- och yrkesvägledning är viktig för individen genom hela 

dess levnadsbana. Jag anser det betydelsefullt att stödja barn och ungdomar till en bättre 

självkännedom och ett vidgat perspektiv med hänsyn till arbetsmarknaden. Betydelsen av 

individernas livslånga lärande i det postmoderna samhället kräver enligt mig dessutom att 

detta stöd kvarstår genom skeenden och vändpunkter i livet då utgångspunkter förändras både 

beträffande individens, och samhällets utveckling. Jag anser att studie- och 

yrkesvägledningsverksamheten i landets skolor bör vara statligt finansierad, planerad och 

tydligt strukturerad angående innehåll och timantal och bedrivas i samarbete mellan en 

behörig studie- och yrkesvägledare och skolans övriga personal. Denna ståndpunkt färgar 

naturligtvis mig, både i hur jag för elever förklarar studie- och yrkesvägledningens innehåll 

och hur jag tolkar det resultat jag får. 

                                                      
2 http://www.skolverket.se/sb/d/2360/a/13031 2011-03-09 

3 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/elever-saknar-vagledning_1122967.svd, Publicerad: 12 april 2008, 
110304.  

 

http://www.skolverket.se/sb/d/2360/a/13031
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/elever-saknar-vagledning_1122967.svd
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1.3 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien är att utforska elevers erfarenheter, och lärares och studie- och 

yrkesvägledares upplevelse av studie- och yrkesvägledande verksamhet, samt samtliga 

gruppers uppfattning och önskemål beträffande dennas utformning och omfattning.  

 

Studien inriktas på följande frågeställningar: 

 

 Vilka former av studie- och yrkesvägledande verksamhet har eleverna upplevt under 

sin samlade skolgång? 

 Hur ser lärare på sitt medansvar för studie- och yrkesvägledande verksamhet, samt på 

sin utbildning i förhållande till densamma?  

 Hur ser studie- och yrkesvägledarna på Skolverkets stödjande funktion angående den 

studie- och yrkesvägledande verksamheten sedan 2009? 

 På vilket vis bör, enligt målgrupperna, studie- och yrkesvägledande verksamhet 

organiseras och fungera på skolorna? 

 

1.4 Avgränsningar 

Studien kommer att koncentrera sig på elevers erfarenheter, samt elevers, lärares och studie- 

och yrkesvägledares uppfattningar och önskemål om hur en allmän studie- och 

yrkesvägledande verksamhet bör se ut. Med allmän studie- och yrkesvägledning menas i 

denna granskning den studie- och yrkesvägledning som ges till barn och ungdomar i 

grundskola och gymnasieskola. Detta innebär att studien inte undersöker specifikt hur de 

aktuella skolornas rådande studie- och yrkesvägledande verksamhet fungerar eller gruppernas 

uppfattning om just denna. Då studien har en kvantitativ ansats kommer den inte heller att ge 

några djupgående svar på varför målgrupperna har de åsikter de har, för detta måste en 

kvalitativ metod väljas vilket överlämnas till kommande forskning. 

 

1.5 Kunskapssyn 

Jag ser på människan som en varelse som både kan och vill kommunicera med sin omgivning, 

som är nyfiken till naturen och söker utveckling. För detta behövs en stimulerande miljö där 

möjlighet ges till att pröva tankar praktiskt och där individen blir bekräftad och lyssnad på. 

Det är viktigt att vi under livet får möjlighet att utvecklas individuellt men i samspel med 

andra.  

Att forska på och ta reda på olika målgruppers synsätt är ett sätt att bekräfta och lyssna på 

individen i dennes samspel med omvärlden. Jag ansluter mig till hermeneutiska tankar om att 

den absoluta sanningen inte existerar, att forskningens mål är att söka förståelse och visa på 

olika perspektiv (May 2001). I tolkningen av mitt insamlade material vill jag försöka se 

deltagande individer i ett vidare perspektiv, som medborgare i ett komplext samhällsliv, 

påverkade av både biografi och kontext (Brown et al. 2002; Lundahl (red) 2010). 
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2. Bakgrund 

2.1 Anknytning till teorier 

 

2.1.1 Karriärutvecklingsteorier 

Det finns i Sverige flera lagtexter, rekommendationer och forskares och experters råd om 

studie- och yrkesvägledningens ändamål och hur denna bör utformas och fungera på skolorna. 

Dessa lagar och rekommendationer har sin grund bl.a. i karriärutvecklingsteoriers, och dess 

relaterade forsknings, antaganden och synpunkter om hur människor påverkas, tänker och 

handlar angående karriären, från tidig ålder och genom livets alla skeenden. Därmed har dessa 

teorier betydelse för studie- och yrkesvägledningsverksamhetens nuvarande utformning och 

även för den debatt som förs kring verksamheten, och påverkar därmed också målgruppernas 

uppfattningar om verksamheten. Nedan följer en beskrivning av ett par betydande 

karriärvägledningsteorier. 

 

Theory of Circumscription, Compromise, and Self-Creation  

Linda Gottfredson, utbildningsprofessor vid University of Delaware, beskriver i sin teori hur 

barn och ungdomar påverkas och väljer angående yrke och karriär (Brown et al. 2002; 

Gottfredsson 2005). Gottfredsson anser att vi redan tidigt i barndomen, utifrån vår omgivning, 

skapar bilder, eller stereotyper, av olika yrken. Stereotyperna omfattar bl.a. var man utför 

arbetet, arbetets status, könsstatus och bilder av vilket slags liv människor med dessa yrken 

lever. Med hjälp av dessa stereotyper, och uppfattningen av den egna personen, bildar den 

unga individen en kognitiv karta över de olika yrken denne känner till, där yrkena sorteras 

upp efter femininitet/maskulinitet, sysselsättning och prestige. I denna karta finner man sedan 

yrken som accepteras utifrån den man uppfattar att man själv är och var man anser att man 

bäst passar in i den sociala omgivningen. Olika individer finner olika många alternativ som 

anses passa den egna personen. Yrkesaspirationen, d.v.s. det val inom den kognitiva kartan 

som individen anser passar den egna personen bäst, förändras, om individens uppfattning om 

den egna lämpligheten eller tillgängligheten till yrket, förändras. Gottfredsson beskriver hur 

individen genom 4 åldersrelaterade perioder begränsar sitt yrkes/livsval genom bl.a. 

avvisande av oacceptabla alternativ, för att i det fjärde stadiet sedan välja ut vilket alternativ 

som är att föredra. Denna process leder ofta till en kompromiss genom att individen överger 

det alternativ som denne föredrar, för ett alternativ som anses mer lättillgängligt (Gottfredson 

2002; Gottfredson 2005). 

Den kognitiva kartan förändras under uppväxten och kan även senare i livet anpassas utifrån 

vidgade perspektiv. Processen är emellertid, enligt Gottfredsson trögrörlig, vilket talar för att 

det är viktigt att barn och ungdomar redan tidigt får uppleva en realistisk (yrkes) verklighet 

för att inte skapa sig en felaktig bild av yrkeslivet eller felaktiga förväntningar från 

omgivningen. Begränsningar, kompromisser och försök till att leva upp till det som de unga 

individerna uppfattar som omgivningens förväntningar, kan leda till att ungdomar offrar sina 

egna unika jag. Detta då de i onödan kan avvisa passande yrkesalternativ på grund av t.ex. 

yrkets status eller könssammansättning (Gottfredson 2002; Gottfredson 2005). 
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Social Cognitive Career Theory (SCCT) 

Robert W. Lent, Steven D. Brown och Gail Hackett (2002), amerikanska professorer i 

psykologi, har utvecklat SCCT, en konstruktivistisk teori som tror på antagandet att individen 

har en kognitiv kapacitet att påverka sin egen utveckling och omgivning. Teorin berättar om 

hur vår bakgrund, person och den samhälleliga kontexten har betydelse för våra olika 

erfarenheter och i förlängningen för våra intressen och prestationer. 

Teorin antar att självupplevda eller ställföreträdande erfarenheter påverkar individens 

självskattning, positivt eller negativt, vilket sedan styr dennes förväntade resultat som sedan 

inverkar på individens intressen, intentioner, personliga mål, val, agerande och prestation. Då 

självskattningen på detta sätt styr våra val och prestationer är det i karriärsammanhang av 

största vikt att självskattningen är medveten, realistisk och sund. Enligt teoribildarna kan man 

genom goda erfarenheter, samtal kring jaget och framtiden, och genom goda förebilder och 

miljöer påverka självskattningen positivt, och motivera individen till att ta sig an nya 

lärdomar och erfarenheter. Författarna anser även att man genom att identifiera hinder och 

negativa tankar aktivt kan lösa problem och få en mer realistisk självskattning. 

 

2.1.2 Teorier till stöd för resultatanalys. 

Då föreliggande studie i stora drag bygger på respondenternas åsikter är det relevant för 

studien att titta på hur individen skapar sig de åsikter och föreställningar den har. I analysen 

av studien eftersträvas att se på resultaten ur ett holistiskt perspektiv som tar fasta på 

målgruppernas omgivning och erfarenheter. Som en hjälp och stöd till att tolka 

undersökningens resultat, angående respondenternas förhållningsätt till studie- och 

yrkesvägledande verksamhet, kommer följande teorier användas då dessa på olika vis berättar 

något om hur människans åsikter växer fram och varför vi reagerar och handlar som vi gör i 

olika situationer och i våra olika levnadsroller.  

 

Kognitiv teori 

Kognitiv teori berättar om hur människan individuellt, men i samspel med omvärlden skapar 

referensramar för sina värderingar och uppfattningar.  

Kognitiva teorier antar att individen ofta, för att kunna förstå händelser och situationer, 

förenklar de omgivande intrycken genom att aktivt välja ut information som bekräftar de 

föreställningar som denne redan har. Det blir ett automatiskt tankemönster som styr 

individens uppfattningar om sig själv och omvärlden. På så vis skapar individen ett vardagligt 

beteendeschema som ligger till grund för dennes tolkningar och handlanden (Brown et al. 

2002; Jerlang 2008; Svensson 1992). Vissa av dessa kognitiva strukturer eller scheman 

bestäms av kulturella värderingar, d.v.s. allmänna föreställningar om t.ex. andra människor 

eller hur man bör handla i olika sammanhang, som delas av många människor i samma 

omgivning eller i samma kultur. Andra scheman grundar sig på specifikt personliga 

erfarenheter och personliga värderingar (Perris 1996). 

Genom ett medvetet och aktivt förhållningssätt till händelser i omgivningen, kan individen 

emellertid påverka automatiken, och på så vis förändra de kognitiva strukturerna. På det sättet 

kan individen utvecklas, lära nytt och omskapa sina attityder och förhållningsätt angående 

både sig själv och omvärlden (Brown et al. 2002; Jerlang 2008; Perris 1996; Svensson 1992). 
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Att förstå skolan: En teori om skolan som institution och skolor som organisationer  

Gunnar Berg (2002), professor i pedagogik, har skapat en teori om skolan som visar på 

komplexiteten i den svenska skolpolitiken och skolmiljön och hur detta i sin tur påverkar 

skolans profession och deras preferenser kring skolans syfte och innehåll. Berg uttrycker 

också hur viktigt det är med en aktiv och analyserande skolprofession för att få till stånd en 

utveckling kring skolans verksamheter. Detta visar på betydelsen av att skolprofessionens 

åsikter tas med i debatten kring den studie- och yrkesvägledande verksamheten för att på så 

vis främja dess innehåll och utveckling. 

Berg uttrycker i sin teori att skolans uppdrag är både komplext och mångtydigt. Skolan har 

enligt Berg flera olika styrkällor. Dels en explicit (statlig) styrning, som syftar på skolans 

formella uppdrag och en implicit (samhällelig) styrning som istället syftar på skolans 

informella, historiska och outtalade styrning. Den implicita styrningen är kontextuellt 

betingad och bidrar till bevarandet och återskapandet av skolan som en gränsbevarande 

institution och dess inneboende uppgift som sorterings- och kvalificeringsverktyg. När Berg 

talar om skolan som institution menar han skolan som en både samhällelig och av staten 

sanktionerad inrättning, vars komplexitet ligger i den mångfasetterade och olikartade 

förväntan detta ger. Med skolor som organisationer menar Berg den mer vardagsnära 

ledningen som med utgångspunkt i de institutionella uppdragen leder arbetet på skolorna. 

Berg använder frirumsmodellen som analysram. Denna modell utgår från att skolans olika 

styrdokument i kombination med den implicita styrnigen utgör skolans yttre gränser. De inre 

gränserna utgörs av ledningen på skolan så som den verkar i den för skolan aktuella 

skolkulturen, som i sin tur bottnar i skolans historia, samhällets traditioner, närmiljöfaktorer, 

opinionsyttringar etc. 

De yttre och inre gränserna utgör två inom skolan olika maktcentra. Den faktiska styrningen 

av skolan avgörs sedan av dessa maktcentras inbördes styrkeförhållanden samt av det frirum 

som finns mellan dem. Enligt Berg är det viktigt att skolan som organisation upptäcker och 

erövrar detta friutrymme då detta är en förutsättning för skolutveckling. Med skolutveckling 

menar Berg den process som innebär att skolans professionella aktivt utvecklar ett kritiskt 

förhållningssätt till styrningsgränserna i syfte att förändra och utveckla skolans traditionella 

arbetssätt och tillgodogöra sig det disponibla frirummet. Skolutveckling ska enligt Berg ske 

för elevernas bästa. Men då vi frågar oss vad som är elevens bästa kan vi endast finna 

övergripande svar i de dokument som finns och i den skoldebatt som förs. Därför är det upp 

till skolan som organisation, och dess profession, att avgöra vilka aktiviteter som anses främja 

elevernas intressen. Detta innebär för den professionella ett övervägande angående de yttre 

och inre gränserna där denne måste ta hänsyn till både institutionella och organisatoriska 

omständigheter. Friutrymmet handlar om att på detta sätt analysera och relatera 

styrdokumenten till de lokala och samhälleliga förutsättningarna och på detta sätt utarbeta 

strategier för det vardagliga arbetet med eleverna och organisationen. 

 

2.2 Anknytning till tidigare forskning 

Resultaten från tidigare studier, angående skolelever och vägledning samt samarbetet mellan 

studie- och yrkesvägledare och lärare, är på olika vis relevanta för föreliggande granskning 

och de resultat den visar på. Delar av dessa undersökningars resultat redovisas nedan med den 

äldsta studien först i ordningen. 
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Svagt gehör för läroplanens förändringar 

I avhandlingen ”Syo-kulturer i skolan” har Lennart Henrysson (1994) fil.dr. i pedagogik, 

erfarit att den studie- och yrkesvägledande verksamheten framförallt förväntades hjälpa 

eleverna med deras gymnasie- och yrkesval. Detta skulle enligt granskningen uppnås med 

hjälp av information, enskild vägledning och genom praktisk arbetslivsorientering (prao). 

Syofunktionärerna, några skolledare, kuratorer och eleverna ansåg att arbetslivsorienteringen 

fungerade dåligt. Lärarna däremot kunde inte se detta i samma utsträckning. Flera av dessa 

ansåg själva att de engagerade sig mycket i arbetslivsorienteringen medan studiens resultat 

visade att engagemanget bland lärarna i allmänhet var mycket begränsat på skolorna. 

Syofunktionärerna ansågs överlag vara de som hade ansvaret över den studie- och 

yrkesvägledande verksamheten, trots att den dåvarande läroplanen (Lgr 80) redan då uttryckte 

att omvärldsorienteringen var hela skolans ansvar. Syofunktionärerna i undersökningen 

menade att en fungerande studie- och yrkesorienterande verksamhet (förkortas hädanefter 

med syo-verksamhet) förutsatte bra relationer med skolledningen och ett gott samarbete med 

lärarna vilket mestadels saknades. De önskade också, med eftertryck, schemalagda tider för 

verksamheten, för att på så sätt lättare nå ut till eleverna. Studien visade på stora brister vad 

gällde verksamhetens förmåga att understödja elevernas självkännedom och gynna deras 

identitetsbildande. 

Henrysson uttrycker att gamla uppfattningar om syo-verksamheten varit motståndskraftiga till 

de förändringar som infördes i läroplanen 1980 och att alternativa inställningar till 

verksamheten därför inte fått gehör i tillräcklig omfattning. Resultaten pekade också på att en 

samsyn beträffande verksamheten saknades, vilket ytterligare försvårade samarbetet mellan 

yrkesgrupperna. 

Henrysson visar på olika tänkbara förklaringar till att läroplanens målsättning inte slagit 

igenom på skolorna. Bl.a. att förändringarna kring verksamheten kom ganska abrupt, att 

måldokumenten inte tydligt anvisade de olika yrkesgruppernas ansvarsområden samt enskilda 

vägledares personliga egenskaper, kontakter och (brist) på stöd från skolledningen. Han tar 

också upp lärarnas och skolledares brist på kunskaper och utbildning inom området som en 

påtaglig orsak till avsaknaden av engagemang från dessa grupper, samt skolornas ekonomiska 

villkor. 

Henrysson anser att den mest avgörande orsaken till en fungerande syo-verksamhet är 

skolornas allmänna arbetsklimat och en medvetenhet om läroplanens mål angående 

omvärldsorienteringen. Studien visar på att även om personalen inte direkt motarbetar 

läroplanens mål så lever invanda mönster kvar medan nya tankesätt får dåligt gehör. Detta 

kräver enligt Henrysson att kunskapsområdet bör få ett utvidgat utrymme i läroplanen samt en 

tydligare formulering kring de olika yrkeskategoriernas ansvar kring verksamheten. Dessutom 

krävs enligt författaren ett lokalt utvecklingsarbete och en processinriktad fortbildning. 

 

Bristfälligt väljarstöd 

Anders Lovén (2000) fil. lic. i pedagogik, har i forskning om studie- och yrkesval uppfattat att 

fler elever behöver delta mer aktivt i sin framtidsplanering. Han anser att väljandet till den 

personliga framtiden är en process som måste fortlöpa kontinuerligt under en längre tid och 

att valet till gymnasieprogram endast är en del av den processen. Stödet till eleverna i 

valprocessen är enligt Lovéns studie för flyktig och kort och involverar för få människor inom 

skolan.  
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Eleverna i Lovéns studie hade begränsade kunskaper om gymnasieskolan och kunde dåligt 

uttrycka vilka förväntningar de hade på de enskilda samtalen med studie- och 

yrkesvägledaren, varför det i mycket tillföll studie- och yrkesvägledarna vad som togs upp i 

samtalen. Dessa, i sin tur, ansåg att för att kunna tillvarata elevernas livssituation i samtalen, 

skulle de behövt börja den vägledande processen tidigare. Flera av eleverna angav också en 

bristfällig självinsikt som en av anledningarna till att gymnasievalet ansågs vara svårt. 

Undersökningen visade dessutom att osäkerheten hos eleverna ökade, ju mer medvetna de 

blev över valets problematik. 

 

Otydliga styrdokument ger i förlängningen dåligt samarbete 

Malin Carlsson och Cecilia Eliasson (2006), dåvarande studenter på studie- och 

yrkesvägledarprogrammet, har i sitt examensarbete, studerat samarbetet mellan lärare och 

studie- och yrkesvägledare före och efter F-9 reformen. F-9 reformen infördes successivt i 

grundskolan under slutet av 90-talet som ett led i den målstyrda skolan och i 

anpassningsarbetet efter den nya läroplanen som utkom 1994. Låg- mellan- och högstadiet 

avskaffades till förmån för en integrerad skola som också medförde en förändrad pedagogik 

och ett omorganiserat arbetssätt.  

Författarna har uppfattat att samarbetet mellan de bägge yrkesgrupperna försämrades efter det 

att reformen genomfördes. Författarna anser dock inte att detta grundar sig i F-9 skolan, utan 

att detta framförallt har att göra med vagare formuleringar och ett större utrymme till egna 

tolkningar, av de texter som omfattar studie- och yrkesvägledningen/orienteringen i Lpo94. 

Författarna tolkar resultatet av sin undersökning som att studie- och yrkesvägledarnas tjänster, 

som ett led av detta, blivit allt mindre på skolorna, vilket minskat utrymmet till samarbete. Då 

tjänsterna dragits ner har studie- och yrkesvägledarna också nödgats till en prioritering av sina 

arbetsuppgifter . Detta kan, enligt Carlsson och Eliasson, i sin tur ha medfört att lärarna idag 

inte är medvetna om studie- och yrkesvägledarnas hela kompetensområde, varför de inte ser 

möjligheten till ett utvidgat samarbete. 

 

 Beredskap inför gymnasieval 

James Dresch och Anders Lovén (2010), bägge fil. lic. i pedagogik, har gjort en studie av 600 

ungdomar i grundskolans årskurs nio, beträffande deras syn på gymnasievalet och 

vägledningen i samband med det. De kom i sin studie fram till att ungdomarna endast 

marginellt är införstådda med vilka påverkansfaktorer som spelar in i deras valsituation. 

Ungdomarna är med andra ord otillräckligt medvetna om hur och varför deras framtidsval har 

vuxit fram. 

I studien refereras till undersökningsresultat som visar att många elever inte uppnått en 

tillräcklig mognad att fullt tillgodogöra sig de möjligheter och hjälpmedel som finns att tillgå 

som ett stöd i valet, och att de därmed har svårt att klara av att göra valet inom den tidsram 

som krävs. I studien nämns också tidigare resultat av samma författare (Dresch & Lovén 

2003) där vägledare uttrycker att ungdomar i grundskolan numera har en mindre beredskap 

till att genomföra gymnasievalet jämfört med tidigare generationer. En förmodad anledning 

till det är att eleverna inte fått tagit tillräckligt stort ansvar under sin tid i skolan. 

Vägledningsaktiviteter som ansågs värdefulla för eleverna i Dresch och Lovéns studie var 

framförallt det enskilda och personliga samtalet med studie- och yrkesvägledaren. Även 

information om utbildningar, yrken och arbetsmarknad efterfrågades och då ansågs 

studiebesök och gymnasiemässa viktiga medan informationsbroschyrer, tidningar, TV och 



10 

 

internet ansågs som mindre betydelsefulla informationskällor. Eleverna i studien, flickorna i 

högre grad än pojkarna, ansåg att valet till gymnasiet var svårt och att de hade ett stort behov 

av vägledning. Samtidigt visar studien att så många som 35 % av eleverna inte visste vilken 

slags hjälp vägledaren på skolan skulle kunna bistå med. I en senare uppföljningsintervju efter 

valet var de flesta elever nöjda med den vägledning de fått, trots att flera elever kände sig 

osäkra över de val de gjort. De hade svårigheter att komma på ytterligare 

vägledningsaktiviteter som skulle kunnat förbereda dem bättre inför valet. 

 

Sammanfattning 

Både Henrysson (1994) och Dresch och Lovén (2010)  konstaterar att de mest efterfrågade 

vägledningsaktiviteterna är det enskilda samtalet och olika informationsinsatser. 

Engagemanget kring den studie- och yrkesorienterande verksamheten är enligt Henrysson 

bristfälligt, invanda mönster lever kvar och konkurrerar med styrdokumentens intentioner. 

Detta antas bero bl. a. på bristfällig utbildning och otydliga styrdokument. Carlsson och 

Eliasson (2006) anser att de tolkningsbara styrdokumenten bidragit till att studie- och 

yrkesvägledningen lågprioriterats. Lovén (2000) har bland studie- och yrkesvägledarna mött 

åsikter om att verksamheten bör startas tidigare för att nå bra resultat, samtidigt som eleverna 

inte varit på det klara med vilken hjälp de kan förvänta sig av studie- och yrkesvägledaren. 

Eleverna anses, enligt studie- och yrkesvägledare, ha en mindre valberedskap än tidigare 

(Dresch och Lovén 2010). Henrysson konstaterar att verksamhetens kvalité framförallt beror 

på den enskilde skolans arbetsklimat. Med denna studie vill jag granska de tre grupperna, 

elever, lärare, och studie- och yrkesvägledares förhållningssätt till verksamheten och på så vis 

ta reda på vilka paralleller som kan dras till ovanstående undersökningar. 

 

2.3 Anknytning till lagtexter 

I läroplanen anges de direktiv som skolan och dess personal ska följa. Här står angivet 

riktlinjer för skolans värdegrund, undervisning och omvärldsorientering. Nedan står angivet 

vilka riktlinjer som gäller för studie- och yrkesvägledarverksamheten i grundskolan (Lpo 94) 

och gymnasieskolan (Lpf 94). En målsättning med studien är att jämföra 

respondentgruppernas förhållningssätt visavi den studie- och yrkesvägledande verksamheten 

med dessa styrdokument. 

 

”Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94” 

föreskriver att skolan som helhet ska sträva efter att eleverna ska kunna ”granska olika 

valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden” (Lpo 94 kap 2.6). 

Eleverna ska också ges möjlighet till ”en inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- 

och kulturliv” (Ibid.), samt få kännedom om de olika alternativ till fortsatt utbildning som 

finns, både i Sverige och i utlandet. 

Lärarens särskilda ansvar är att bidra med ”underlag för varje elevs val av fortsatt utbildning” 

(Ibid.) 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” (Ibid.). 
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Studie- och yrkesvägledaren har enligt Lpo94 som ansvar att ”informera och vägleda eleverna 

inför den fortsatta utbildningen och yrkesinriktningen” (Ibid. ), samt ”vara till stöd för den 

övriga personalens studie- och yrkesorienterande insatser”(Ibid.). 

Rektorns ansvar angående de omvärldsorienterande bitarna i skolan är att se till att föräldrarna 

får kännedom om skolans olika valalternativ och att ”samverkan med skolor och arbetsliv 

utanför skolan utvecklas så att eleverna får konkreta erfarenheter av betydelse för deras val av 

fortsatt utbildning och yrkesinriktning” (Ibid. ), samt att ”den studie- och yrkesorienterande 

verksamheten organiseras så att eleverna får vägledning inför de olika val som skolan 

erbjuder och inför fortsatt utbildning” (Ibid.). Rektor har även ett ansvar att fortbilda 

personalen så att de professionellt kan utföra sina arbetsuppgifter.  

 

I ”Läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94” står det bl.a. att skolan ska sträva mot att 

eleverna ”utvecklar sin självkännedom och sin förmåga till individuell studieplanering” (Lpf 

94, kap 2.4), att eleverna medvetet ska kunna ta ställning till framtida studier och 

yrkesinriktning, att de ska få kunskap om utbildningsmöjligheter och arbetslivets villkor samt 

att de ska förstå ”behovet av personlig utveckling” (Ibid.) i yrkeslivet. 

Personalen på skolan ska efter av rektor organiserad arbetsfördelning ”bidra med underlag för 

elevernas val av kurser, fortsatt utbildning och yrkesverksamhet” (Ibid.), begagna sig av 

erfarenheter och kunskaper som finns på skolan, hos eleverna och i samhället samt utveckla 

och utnyttja kontakter med utbildningsinstitutioner, arbets-, kultur- och föreningsliv i det 

omgivande samhället. Skolan ska också ge presumtiva elever möjlighet till information av 

skolans utbildningar. 

Rektorn har enligt Lpf 94 ett särskilt ansvar för skolans samverkan med arbetslivet samt 

högskolor och universitet och att eleverna får en god förberedelse och vägledning inför 

yrkesverksamhet och vidare utbildning. Rektorn har också ett ansvar för att personalen på 

skolan har möjlighet till kompetensutveckling så att de professionellt kan utföra sina 

arbetsuppgifter. 

 

Den nya läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11, gällandes 

från den 1 juli 2011, ställer nästan identiska krav på skolans omvärldsorientering som Lpo94. 

Den skillnad som finns är att man i den nya läroplanen inte längre ska sträva mot 

målformuleringarna utan istället se till att de uppfylls. Kraven är på så sätt en aning tydligare 

och ett snäpp högre ställda.  

 

2.4 Granskning och utvärdering 

Nedan har jag tittat närmare på ett antal granskningar om studie- och yrkesvägledande 

verksamhet i svenska skolor. Granskningarna har gjorts av Skolverket och akademiska 

fackförbund under åren 2005-2008. I dessa granskningar har framkommit att den studie- och 

yrkesvägledande verksamheten inte når upp till de krav som finns i skolans styrdokument.  
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Skolverkets granskningar 

Skolverket (2005) visar i sin utvärdering av skolans studie- och yrkesvägledande verksamhet 

på brister i styrning och utvärdering, vägledarnas villkor och att elever, lärare och skolledare 

ofta har förväntningar som inte motsvarar vägledarnas egna uppfattningar. Skolverkets 

kvalitetsgranskning av grundskolan från 2007 visar på att studie- och yrkesvägledningen i de 

granskade kommunerna inte fick tillräckliga resurser eller tillräckligt med stöd. Granskningen 

visar vidare att arbetet med utbildnings- och arbetslivsfrågor ofta begränsas till 

praoverksamhet och att denna därmed inte är en kontinuerlig process genom elevernas hela 

skolgång. Studien uppvisade också att studie- och yrkesorienteringsverksamheten står utanför 

skolornas mål- och resultatorienterade aktiviteter. Ingen av kommunerna som granskades har 

arbetat systematiskt med utvärdering och uppföljning av studie- och 

yrkesvägledningsverksamheten. Studiens slutsats var att det kommunala ansvarstagandet var 

allför svagt och att det i verksamheten finns ansenliga kvalitetsmässiga problem. 

 

Saco & LR:s granskning 

2008 bekräftades Skolverkets negativa bild kring skolornas studie- och 

yrkesvägledningsverksamhet av Saco och Lärarnas Riksförbund. Denna Studie visar att det 

inte finns några enade tankar om vad studie- och yrkesvägledning är eller bör vara och att 

variationen angående kvalitet och omfattning är betydande. Resultatet visar också på att 

styrdokumenten angående verksamheten är för otydliga. 

 

2.5 Skolverkets rekommendationer 

I Budgetpropositionen för 2007 ålades Skolverket (dåvarande Myndigheten för 

Skolutveckling) att vidta åtgärder för att höja kvalitén på Studie- och 

yrkesvägledningen/orienteringen i Sveriges grundskolor. Pilotprojekt skulle genomföras och 

tydligare föreskrifter skulle utformas. Detta resulterade i nedanstående inspirationsskrifter och 

rekommendationer som har funnits skolans personal tillhanda sedan 2008-2009, dels som ett 

förtydligande av ovanstående styrdokument, men också för att leda och stötta skolans 

medarbetare i det utvecklingsarbete, angående den studie- och yrkesvägledande 

verksamheten, som enligt regering och forskningsresultat är nödvändig. Studien vill i, 

framförallt studie- och yrkesvägledarnas svar, söka finna ut hur pass väl dessa åtgärder har 

fungerat. 

 

Kvalitet i studie- och yrkesvägledning – hela skolans ansvar (Skolverket 2008).  

Rapporten är framtagen som ett stöd för att höja kvalitén av den studie- och yrkesvägledande 

verksamheten på landets grundskolor. Den innehåller intervjuer med politiker, forskare och 

kommunföreträdare och andra viktiga aktörer inom området. Rapporten berättar om vårt 

nutida komplexa och föränderliga samhälle som kontinuerligt tvingar individen till nya val 

angående sin egen och andras livssituationer. Detta medför, enligt materialet, en utvecklad 

syn på vägledning och en förståelse för begreppet valkompetens. I materialet finns olika 

perspektiv på vägledning, dess mål och utvecklingsbehov. Rapportens ändamål är att inspirera 

till ett aktivt engagemang och en framåtskridande diskussion inom landets olika kommuner 

och utbildningsinstitutioner och på så vis stimulera till utveckling. 
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Kvalitetsutveckling inom studie- och yrkesvägledningen. 36 lärande exempel berättar. 

(Skolverket 2009) 

Rapporten är en summerande beskrivning av de pilotprojekt om studie- och 

yrkesvägledningsverksamhet som initierats av Skolverket och som pågått under 2007-2008. 

Man har här tagit fasta på de utvecklingsområden som identifierats inom studie- och 

yrkesvägledningen. Rapporten har legat till grund för framställningen av de nya” allmänna råd 

och kommentarer om studie- och yrkesorientering” (Skolverket 2009). Rapporten pekar 

särskilt på de olika beståndsdelar som för verksamhetens utveckling framåt.  

En nulägesbeskrivning anses vara en bra startpunkt för att kunna identifiera befintligt arbete 

och som en hjälp till att kunna bedöma resultaten av utvecklingsarbetet. Kompetensutveckling 

och forskningsanknytning är andra beståndsdelar som anses viktiga i utvecklingsarbetet 

liksom en gemensam samsyn och en bra utvärdering av verksamheten och utvecklingsarbetet. 

Avgörande faktorer enligt de lärande exemplen är ett starkt och aktivt ledarskap, en politisk 

förankring samt att delaktigheten är stor både vad gäller personal, elever, föräldrar och vad 

gäller närsamhället i övrigt. Det är viktigt att verksamheten har en utvärderad handlingsplan 

och att vägledningen tas med i elevernas utvecklingssamtal och i den individuella 

utvecklingsplanen. Vidare bör studie- och yrkesvägledaren ha en plats i skolans 

ledningsgrupp och studie- och yrkesorienteringen bör ses som en naturlig del av den dagliga 

undervisningen. 

 

Allmänna råd och kommentarer om studie- och yrkesorientering (Skolverket 2009). 

I denna skrift återfinns rekommendationer om hur man som skola kan tolka de förordningar, 

lagar och föreskrifter som finns angående den studie- och yrkesvägledande/orienterande 

verksamheten. Råden bör följas av både kommuner, skolor och enskilda huvudmän, såvida 

dessa inte funnit bättre sätt att uppfylla målen i styrdokumenten.  

Enligt de allmänna råden är studie- och yrkesorientering en verksamhet som innehåller 

undervisning, vägledning och information. Verksamheten är ett gemensamt ansvar och skall 

planeras och utföras av både lärare, studie- och yrkesvägledare och skolans ledning/rektor. 

Även övrig skolpersonal bör involveras i verksamheten liksom elevernas åsikter och behov 

skall beaktas i planeringen. Studie- och yrkesvägledaren har specialistkunskap på området och 

innehar därmed en central roll i verksamheten. 

 

Konkreta rekommendationer:  

 Det bör på skolorna finnas rutiner för planläggning, uppföljning och evaluering av 

studie- och yrkesorienteringens mål vilka ska användas till en genomtänkt 

personalfördelning och en förbättrad kvalité.   

 Viktigt med ett nära samarbete mellan personalgrupperna och ett övergripande 

arbetssätt som inkluderar studie- och yrkesorientering i undervisningen. 

 Viktigt att kompetensutvecklingsbehov på skolan blir tillgodosedda. 

 Viktigt att eleverna på olikartade sätt får en relevant och allsidig omvärlds- och 

arbetslivserfarenhet enligt elevernas behov och förmåga, samt att denne planeras, följs 

upp och kopplas till undervisningen. 
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 Viktigt att eleverna har tillgång till personlig vägledning, att de får en möjlighet att 

lära sig balansera enskilda intressen, företräden och förutsättningar med objektiv 

information om arbetsmarknaden samt lär sig att kritiskt granska informationskällor. 

 Viktigt att studie- och yrkesorienteringen når ut till alla, att den är tillförlitlig, 

inbegriper val i både nutid och framtid, och att den individuella studieplanen är ett 

aktivt och centralt dokument. 

 Viktigt med ett aktivt ledarskap, att rektor fullgör sitt ansvar över verksamheten och 

tydliggör ansvarsfördelning, medverkar i planering och ger direktiv och 

förutsättningar för verksamhetens utveckling och kvalité. 

 

2.6 Sammanfattning av bakgrund 

I bakgrunden har beskrivits hur teorier, forskning, styrdokument och rekommendationer på 

olika vis påverkar och styr den studie- och yrkesvägledande verksamheten. Olika 

granskningar (Skolverket 2005, 2007; Saco/LR 2008) har visat på att verksamheten inte 

fungerar optimalt, så som är tänkt utifrån styrdokumenten. Vi kan i både forskning om 

verksamheten (Henrysson 1994; Lovén 2002; Carlsson & Eliasson 2006; Dresch & Lovén 

2010) och teorier (Berg 2003; kognitiv teori) också hitta antaganden om varför verksamheten 

haltar. Rekommendationer (Henrysson 1994; Lovén 2002, Skolverket 2008, 2009) kring 

verksamheten ger ledning om hur man på olika vis kan utveckla och förbättra verksamheten 

samt öka engagemanget kring området. Denna studie kommer genom sitt inifrånperspektiv, 

istället ge ledning om hur skolans personal och elever betraktar den studie- och 

yrkesvägledande verksamheten, och hur denna betraktelse rimmar, eller inte rimmar, med 

ovanstående bakgrundsdokumentation. 
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3. Metod 

3.1 Metod, teknik och undersökningsstrategi 

Studien har som syfte att undersöka ett antal målgruppers uppfattning av studie- och 

yrkesvägledande verksamhet. Då studien vill undersöka flera olika gruppers perspektiv och 

har som syfte att endast redogöra för dessa uppfattningar och inte närmare förklara dem, 

kommer granskningen att använda sig av en kvantitativ metod. Styrkor som identifierar den 

kvantitativa metoden är att insamlad data är lätt att hantera, kategorisera och generalisera 

(Marshall & Rossman 2006)  

Målgrupperna har tilldelats enkäter (se bilaga 3) med en blandning av slutna och öppna 

svarsalternativ. Slutna för att visa på olika alternativ som deltagaren själv kanske inte skulle 

tänka på. Öppna för att på så vis uppmana respondenterna att lägga till en mer 

personlighetsnära information som kan vara av vikt för undersökningens resultat. Marshall 

och Rossman (2006) påpekar att avståndet mellan den kvantitativa ansatsen och den 

kvalitativa ansatsen beror på hur man tar sig an metoden. Gnom att använda sig av öppna 

svarsalternativ minskar avståndet, och resultatet får en större bredd och djup än vad den skulle 

fått om endast slutna svarsalternativ skulle ha använts. 

 

3.2 Sökmetoder  

Litteratursökning har gjorts på Skolverkets hemsida, på Google och i olika biblioteks 

katalogsystem och databasen Libris. Sökord som använts har varit studie- och 

yrkesvägledning, studievägledning, yrkesvägledning, läroplan, kognitiv teori, 

skolorganisation och rapportnamn som författaren känt till från sin utbildning. Ytterligare 

litteratur har hittats i äldre litteraturlistor från författarens utbildning och i referenslistan på 

funnen litteratur.  

 

3.3 Urval och urvalsgrupp 

Urvalsdomänen utgörs av behöriga studie- och yrkesvägledare och lärare som innehar ett 

arbete på en grundskola eller en gymnasieskola, samt elever på grundskolans ”högstadium” 

och elever studerande på en gymnasieskola. Förfrågan har skickats till flera skolor i en 

mellanstor stad i Mälardalen samt till enskilda studie- och yrkesvägledare i några mindre samt 

en större kommun i Mälardalen. Undersökningen har gjorts på de skolor och bland de studie- 

och yrkesvägledare som accepterat denna förfrågan.  

Urvalet av elever och lärare har skett utefter tillgänglighet på de 3 skolor som bekräftat 

förfrågan. Dessa är 15 elever från grundskolans årskurs nio, 20 gymnasieelever som går ett 

studieförberedande program och 24 elever som går ett yrkesförberedande program på 

gymnasiet. Av de lärare som medverkat arbetar 3 lärare på en fristående gymnasieskola, 2 

lärare på en annan fristående gymnasieskola och 6 lärare på en kommunal grundskola. 

Studie- och yrkesvägledarna har tillfrågats utefter tillgänglighet på skolornas hemsidor i den 

aktuella regionen. 15 förfrågningar skickades ut till studie- och yrkesvägledare på både 

högstadie- och gymnasieskolor samt på både fristående som kommunala skolor. 9 studie- och 
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yrkesvägledare accepterade förfrågan. Dessa har sedan helt anonymt fyllt i enkäten via 

internet vilket medför att jag som författare inte vet vilka studie- och yrkesvägledare som valt 

att svara på enkäten eller vilka skolor de arbetar på. Sammanlagt utgörs respondenterna av 59 

elever, 11 lärare och 9 studie- och yrkesvägledare. 

 

3.4 Genomförandesteg och datainsamling 

Först skickades missivbrev (se bilaga 1) till rektorer på flera skolor i en mellanstor stad i 

Mälardalen samt till studie- och yrkesvägledare i flera kommuner i Mälardalen. Tillstånd 

erhölls av två gymnasieskolor där jag fick möjlighet att dela ut enkäter till sammanlagt 44 

elever, på både studieförberedande och yrkesförberedande program, samt till 5 lärare. Genom 

en privat kontakt fick jag till sist även möjlighet att dela ut enkäter till 6 lärare samt till 15 

elever i årskurs nio på en grundskola. Missivbrev skickades även till denna skolas rektorer 

och lärare. 

Innan enkäten delades ut bland eleverna informerades de mycket kort om vad studie- och 

yrkesvägledning är och kan innefatta (se bilaga 2a). Enkäterna (se bilaga 3b) delades ut i 

direkt anslutning till informationen och samlades in direkt efter att eleverna fyllt i dessa. 

Medan eleverna fyllde i enkäten fanns jag tillgänglig och kunde svara på frågor och förklara 

olika begrepp. Med eleverna i årskurs nio gicks enkätfrågorna igenom mer grundligt då 

många av begreppen är svåra att förstå. I samband med att eleverna fyllde i sina enkäter fick 

de också en informationsblankett, innehållandes fakta om undersökningen, att ta med hem till 

sina föräldrar (se bilaga 2b). Lärarna fick sina enkäter (se bilaga 3c) samtidigt som eleverna, 

eller senare samma dag och samlades in efterhand som de blev ifyllda. Jag var inte närvarande 

då dessa fylldes i. Lärarna informerades om forskningens syfte antingen muntligt eller via ett 

informationsbrev (se bilaga 2c). Både lärare och elever fyllde i sina enkäter anonymt. 

Studie- och yrkesvägledarna informerades om forskningen och tillfrågades om deltagande 

uteslutande genom missivbrev (se bilaga 1a). De fyllde i sina enkäter (se bilaga 3a) helt 

anonymt via en elektronisk enkät på internet. 

Enkäterna överfördes sedan till tabeller som visade på de olika respondentgruppernas svar. 

Grupperna indelades enligt följande: elever i årskurs 9 – pojkar och flickor, elever på ett 

yrkesförberedande program – pojkar och flickor, elever på ett studieförberedande program – 

pojkar och flickor, grundskolelärare, gymnasielärare och studie- och yrkesvägledare. Efter 

detta gicks elevernas resultat igenom och då det visade sig att dessa var väldigt lika, helt utan 

stora skillnader mellan de olika elevgrupperna, sammanställdes dessa till två nya tabeller. En 

som visade resultatet av hela elevgruppen, och en som visade elevgruppens resultat uppdelat 

utefter kön. Slutligen ställdes tabellerna, av de 4 grupperna - elever, elever uppdelade utefter 

kön, lärare uppdelade utefter gymnasielärare och grundskolelärare, samt studie – och 

yrkesvägledare, samman i stapeldiagram (se bilaga 4). Lärares (bilaga 4d) och studie- och 

yrkesvägledares (bilaga 4a) resultat redovisas i antal då dessa är lätt överskådliga, medan 

elevernas (bilaga 4b+c) resultat redovisas i procent då detta blir tydligare. 

 

3.5 Tillförlitlighet 

I studien har en kvantitativ metod utnyttjats för att på det viset nå ut till ett större antal 

människor och målgrupper. Urvalet är utsett för att ge perspektiv på både elevers, lärares och 
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studie- och yrkesvägledares åsikter på olika skolnivåer i en av Sveriges mellanstora städer. 

Enligt Wärneryd m.fl. (1990) är det viktigt att inte tvinga fram ställningstagande varvid 

tillfällighet ges att skriva egna förslag i nästan alla frågor. Enkäterna är anpassade efter 

respektive målgrupp och prövades innan undersökningen på en 15-årig pojke, 1 studie- och 

yrkesvägledarstudent och en behörig lärare. Efter detta justerades enkäterna efter 

”provdeltagarnas” synpunkter.  

 

3.6 Etiska ställningstaganden 

De etiska aspekterna av forskningen har i vårt komplexa samhälle blivit allt viktigare. 

Forskningens publicerande innebär ett maktperspektiv som måste beaktas. Det är mycket 

betydelsefullt att forskaren tänker igenom på vilket sätt forskningen företräder deltagarna och 

hur forskarens egen biografi, status och interaktioner med deltagarna färgar forskningen samt 

är lyhörd för deltagarnas reaktioner. Det är för forskaren nödvändigt att ständigt reflektera 

över förhållandet mellan teori och forskning samt det sätt på vilken forskningen bedrivs och 

med vilka medel” (Marshall & Rossman 2006; May 2001).  

Jag har under min forskning beaktat ovanstående samt även ”Det svenska vetenskapsrådets” 

vetenskapsetiska principer. Den grundläggande principen är individskyddskravet som innebär 

att forskningen måste ske med diskretion, deltagandet i undersökningen ska vara frivilligt och 

inte leda till någon form av obehag. Deltagarna ska även underrättas om sina rättigheter och 

om möjligheten att avbryta sin medverkan i undersökningen (Johannesson och Tufte 2003). 

Innan enkäten delades ut har respondenterna underättats om ovanstående, dels muntligt och 

dels genom missivbrev eller informationsbrev. I uppsatsen, eller i dess bilagor, nämns inga 

namn, på vare sig deltagare, skolor eller städer där undersökningen gjorts. Enkäterna har, efter 

uppsatsens godkännande förstörts. 
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4. Resultat 

I nedanstående resultatredovisning visas de mest betydelsefulla och framträdande resultaten 

av elevernas, lärarnas och studie- och yrkesvägledarnas enkätsvar. Under den första rubriken 

redovisas resultatet av elevernas erfarenheter av studie- och yrkesvägledande verksamhet. 

Därefter är resultaten av de tre respondentgrupperna sammanställda utefter ämne, där de tre 

gruppernas åsikter och/eller upplevelser/uppfattningar jämförs med varandra. Från de frågor i 

enkäterna (bilaga 3) med öppna svarsalternativ, redovisas (där så finnes) utvalda citat som på 

olika vis företräder flera respondenters åsikter, förklarar en ståndpunkt eller på annat sätt 

anses vara betydande för undersökningens resultat eller analys. Den eller de frågor i enkäten 

som ställts enskilt till lärare och studie- och yrkesvägledare redovisas enskilt. För en mer 

utförlig statistisk redovisning, se bilaga 4.  

 

4.1 Elevernas erfarenheter  

Resultatet av studien visar att alla eleverna utom en har erfarenhet av praktisk 

arbetslivsorientering (prao). De flesta elever har också gått på studiebesök på någon 

arbetsplats och lyssnat till en gästföreläsare som berättar om utbildning eller yrke samt varit 

med om diskussioner eller samtal som handlar om dem själva och andra. Dessa samtal har till 

övervägande del handlat om värderingar, egenskaper och framtidsdrömmar. 

Coaching är en relativt ny aktivitet i skolan, ändå uppger sig hela 76 % av eleverna ha 

erfarenhet av detta. Av dessa var det en högre andel gymnasieelever än högstadieelever. 

Relativt vanligt är det också med ett kulturellt utbyte mellan skolan och samhällslivet, då 80 

% av eleverna hade erfarenhet av detta, medans utbyte mellan skola och föreningsliv verkar 

vara mera ovanligt. 69 % av eleverna hade erfarenhet av enskilt samtal med 

framtidsperspektiv, medan 68 % hade erfarenhet av att man på lektionerna behandlat 

utbildning eller arbete. Information om utbildning, yrke och arbetsliv hade uppmärksammats 

av 75 % av eleverna. 

 

4.2 Prioritering av aktiviteter 

Sammantaget anses det enskilda samtalet som mest givande för eleverna då denna aktivitet 

funnits med i topplistan hos samtliga tillfrågade grupper. 65 % av eleverna vill helst samtala 

med en studie- och yrkesvägledare. Även lärarna och studie- och yrkesvägledarna ansåg att 

detta framförallt låg på studie- och yrkesvägledarens ansvar.  

Här får man vara vaksam, det kanske är olägligt att nån som är jävig vägleder, t.ex. betygssättare 

(Studie- och yrkesvägledare). 

 

Lärarna och studie- och yrkesvägledarna anser också att information om utbildning och 

arbetsmarknad är givande. Eleverna har också klassat information som viktig men anser att 

prao och studiebesök är mer givande.  
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Samtliga nio studie- och yrkesvägledare anser att eleverna bör få tillfälle att samtala om sig 

själva. Dessa diskussioner bör enligt studie- och yrkesvägledarna framförallt handla om 

värderingar, egenskaper, intressen och framtidsdrömmar. 

Hela 95 % av eleverna i undersökningen tycker, liksom vägledarna, att samtal/diskussioner 

kring sig själva och andra är värdefullt. Enligt eleverna borde diskussioner, enligt resultatet, 

framförallt handla om framtidsdrömmar men även de andra ämnena ansågs relativt viktiga. 

Lägst vikt hade samtal om kön och intressen. Bara 3 lärare ansåg att diskussioner och samtal 

om eleverna själva, borde ingå som en del av skolans studie- och yrkesvägledande 

verksamhet. Ingen av de fem lärarrespondenterna från gymnasieskolan ansåg att detta var 

viktigt.  

 

Förutom information och enskilda samtal ansåg lärarna att gästföreläsningar, prao, 

studiebesök och coaching var bra studie- och yrkesvägledande metoder, aktiviteter som även 

rankades högt av de andra grupperna. Coaching kunde enligt respondenterna ges av både 

studie- och yrkesvägledare, och av lärare som var utbildade på detta. Två av eleverna på 

gymnasiet föreslog att en språkresa skulle ingå som en studie- och yrkesvägledande 

verksamhet. 

 

Den största skillnaden mellan gruppernas responser kan man se i frågan om studie- och 

yrkesvägledning borde ingå i undervisningen. Åtta av nio, eller 88 % av studie- och 

yrkesvägledarna anser att undervisning om utbildning och arbetsmarknad borde ske på 

lektionerna medan endast fem av de 11 lärarna (ca: 45 %) anser att de bör undervisa med ett 

studie- och yrkesvägledande perspektiv. Av dessa 5 lärare arbetar 4 lärare på högstadiet. Av 

eleverna var det 59 % som ansåg att man under lektionerna och i undervisningen skulle 

behandla utbildning och arbetsmarknad. 

  

Den största likheten mellan grupperna kan man istället se i frågan om omvärldsorientering 

som enligt samtliga grupper inte riktigt ansågs tillhöra en studie- och yrkesvägledande 

verksamhet.66 % av eleverna uppfattade visserligen ett kulturellt utbyte som givande ur ett 

studie- och yrkesorienterande perspektiv men endast 32 % av eleverna såg ett utbyte mellan 

föreningsliv och skola som givande vad gäller framtidsperspektivet.  

Gymnasielärarna anser inte att denna slags omvärldsorientering alls bör ingå som en del av en 

studie- och yrkesvägledande verksamhet. Inte heller grundskolelärarna i undersökningen 

anser att ett utbyte med föreningslivet behövs, men 4 av 6 grundskolelärare tycker dock att ett 

kulturellt utbyte mellan skolan och samhällslivet är givande för elevernas framtida 

utbildnings- och yrkesliv. Studie- och yrkesvägledarna kan inte heller se att ett kulturellt 

utbyte eller ett utbyte med föreningslivet ger någon större behållning med avseende på 

elevernas framtida utbildnings- och yrkesliv. Endast 3 av de 9 tillfrågade studie- och 

yrkesvägledarna tycker att dessa aktiviteter ska finnas med i en studie- och yrkesvägledande 

verksamhet.  

 

 

4.3 Strukturering och omfattning 

Ca: 60 % av eleverna tycker att studie- och yrkesvägledande verksamhet ska vara planerad i 

förväg, om än flexibelt. Ca: 40 % anser att den istället borde vara delvis planerad. 54 % av 

eleverna anser i undersökningen att verksamheten ska vara inskriven i skolans 

verksamhetsplan, medan 44 % anser att den också borde finnas med i kommunens 



20 

 

utbildningsplan. Ca: 25 % av eleverna tycker att verksamheten borde finnas med i timplanen 

och vara schemalagd. 

Nio av elva lärare anser att verksamheten borde vara planerad i förväg och att den ska stå 

inskriven i kommunens utbildningsplan. Åtta lärare vill även att den ska finnas med i skolans 

verksamhetsplan. Däremot är det bara två av de elva lärarna som anser att verksamheten 

borde finnas med i timplan och på schemat. En lärare anser att vissa ”viktiga moment” ska 

vara schemalagda. 

Av de nio studie- och yrkesvägledarna tycker fyra stycken att verksamheten ska vara med i 

timplan och på schemat, vilket ger en högre procentandel än för lärare och elever (44 %). 

Även i övrigt ger studie- och yrkesvägledarna verksamheten en större tyngd än övriga 

grupper. Åtta av dem anser att verksamheten ska vara inskriven i såväl skolans 

verksamhetsplan som kommunens utbildningsplan. Sju av studie- och yrkesvägledarna tycker 

att verksamheten ska vara planerad i förväg medan två av dem anser att den borde vara endast 

delvis planerad. 

 

4.4 Planering och utförande 

81 % av eleverna anser att en studie- och yrkesvägledare bör vara med i planeringen av de 

studie- och yrkesvägledande aktiviteterna. 67 respektive 64 % anser att lärare och elever 

också borde involveras i planeringen, medan 44 % tycker att skolledningen ska planera för 

verksamheten. En elev tycker att även kommunen borde vara delaktig i skolornas planering. 

81 % av eleverna tycker att det ska finnas en studie- och yrkesvägledare på skolan som utför 

studie- och yrkesvägledande verksamhet. 60 % anser att också lärarna ska involvera denna 

sorts verksamhet i sitt arbete medan en mindre del elever tycker att även 

fritidsledare/fritidspedagoger och övrig personal på skolan ska dra sitt strå till stacken.  

 

Av lärarna anser samtliga 11 stycken att en studie- och yrkesvägledare borde planera 

verksamheten. Nio av lärarna anser att skolledningen borde medverka i planeringen, medan 

fem av dem tycker att även lärare och/eller elever borde vara delaktiga.  

Samtliga 11 lärare anser att en studie- och yrkesvägledare ska utföra studie- och 

yrkesvägledande aktiviteter i skolan medan åtta av dem anser att även lärare ska medverka. 

Fyra av dem vill att fritidspedagoger eller fritidsledare deltar i utförandet medan lika många 

anser att även övrig personal på skolan bör bidra, t.ex. genom intern prao på skolan i de lägre 

åldrarna. 

 

Samtliga nio studie- och yrkesvägledare bedömer att de själva borde stå för planering av 

verksamheten. Åtta av dem vill att skolledningen ska medverka i planeringen och fem av dem 

vill också ha hjälp av eleverna på skolan. Lika många anser att även lärarna ska vara 

delaktiga. Samtliga studie- och yrkesvägledare anser dessutom att lärarna, liksom de själva, 

ska utföra studie- och yrkesorienterande aktiviteter. Sex av dem vill även samarbeta med 

fritidspedagog eller fritidsledare medan två av dem tycker att även övrig personal på skolan 

bör medverka. 
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4.5 Lämplig skolnivå  

De flesta av eleverna anser att verksamheten borde börja någon gång mellan årskurs sex och 

åtta. Flera skriver att de inte anser sig själva mottagliga innan dess, eller att det är först då som 

de börjar fundera på sin framtid. Några anger språkvalet i år sex som anledning till att 

verksamheten bör starta då. Endast 20 % av eleverna anser att verksamheten bör börja redan i 

förskoleklassen eller i årskurs ett, medan 10 % tycker att det kan vänta till årskurs nio. 

 

Två elever som anser att man bör börja med studie- och yrkesvägledande verksamhet från 

årskurs ett skriver: 

Det är bra att börja få information och utveckla en lärstil från grunden (elev årskurs 9). 

 

Det är bra för att man ska få perspektiv på arbetslivet redan som liten (gymnasieelev årskurs1, 

yrkesförberedande). 

 

 

 

 

Tre elever som anser att man bör börja med studie- och yrkesvägledande verksamhet från 

årskurs fyra skriver: 

 
För att man kanske kommer ihåg det bättre om man börjar lite senare (elev årskurs 9). 

 

 Man behöver inte stressa upp barn när de är små (elev årskurs 9). 

 

Det är bra för barnen att redan i 4:an se hur det kan se ut på en arbetsplats.    Även om de inte 

kommer ihåg elr reflekterar så mkt om det (elev årskurs 9). 

 

 

 

 

En elev som anser att verksamheten bör börja i årskurs sex skriver. 

 
För att det är då du börjar göra viktiga val som kommer påverka dig i framtiden, och skapar ett 

seriösare intresse för vad du vill pyssla med (yrke osv) (gymnasieelev årskurs 2, studieförberedande). 

 

 

 

 

Elever som tycker att verksamheten bör börja i årskurs åtta anser bl.a: 

För att det är då du tänker mer på din utbildning och framtid. Innan dess är man fortfarande barn och 

tänker inte på sånt. (gymnasieelev årskurs 1, yrkesförberedande). 

 

När man ska välja gymnasie som utgör en grund för vilket yrke man ska välja(gymnasieelev årskurs 

2, studieförberedande). 
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En elev som anser att man ska börja från årskurs nio skriver så här: 

Jag tycker att man ska göra det precis innan valet för då kommer man ihåg det man lärt sig av studie- 

och yrkesvägledande aktiviteter (elev årskurs 9). 

 

 

 

Även de flesta lärarna i studien anser att man bör börja med den studie- och yrkesvägledande 

verksamheten någon gång mellan årskurs sex och åtta. Studie- och yrkesvägledarna i 

undersökningen anser däremot att verksamheten bör börja redan i förskoleklassen, och allra 

senast i årskurs sex. 

 

Det första val som elever/föräldrar gör som påverkar deras framtid är val av modernt språk 

(gymnasielärare som anser att verksamheten bör börja i årskurs 6). 

 

  

Jag tänkte 6:an… men kanske för tidigt. De är ev. lite omogna. Då passar nog 8:an bättre. Det närmar 

sig gymnasiet & de är lite mer inspirerade och vetgiriga (grundskolelärare). 

 

 

I de rätta formerna så är det bra för små barn att få med sig studie- och yrkesvägledande verksamhet 

från början (studie- och yrkesvägledare som anser att verksamheten bör integreras från 

förskoleklassen). 

 

 

Det är angeläget att tidigt lära sig umgås med, och förstå, arbetets betydelse, sett ur ett filosofiskt, 

historiskt, nu- och framtidsperspektiv (studie- och yrkesvägledare som anser att verksamheten bör 

integreras från förskoleklassen). 

 

 

Vägledning handlar inte bara om att göra aktiva val inför gymnasiet, högskolan, arbetslivet etc. Det 

handlar lika mycket om att upptäcka sig själv, sina styrkor, svagheter och egenskaper. Det handlar 

om att skaffa sig omvärldskunskap och utveckla sociala färdigheter. Detta är ett arbete som bör 

påbörjas så tidigt som möjligt, som en del i den ordinarie undervisningen. Ett entreprenöriellt 

förhållningssätt där eleverna får utlopp för sin egen kreativitet och samtidigt får en chans att utforska 

hur de arbetar i och kompletterar olika grupper tror jag gör skolan både roligare och förbereder 

eleverna bättre för den värld som väntar dem efter grundskolan (studie- och yrkesvägledare som anser 

att verksamheten bör integreras från förskoleklassen). 
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Figur 4.1 Lärarnas prioriterade skolnivå för start av den studie- och yrkesvägledande verksamheten. 

 Fråga 6 i lärarenkät, bilaga 3d. I statistisk redovisning redovisad i figur 4.6, bilaga 4d. 

 

 

 

 
Figur 4.2  Studie- och yrkesvägledares prioriterade skolnivå för start av den studie- och yrkesvägledande 

verksamheten. Fråga 7 i syv-enkät, bilaga 3a. 

I statistisk redovisning redovisad i figur 1.7, bilaga 4a. 

 

4.6 Verksamheten 

Alla studie- och yrkesvägledare i undersökningen tycker att de blivit stöttade i sin profession 

sedan ”Allmänna råd och kommentarer om studie- och yrkesorientering” kom ut 2009. Fem 

av dem anser också att verksamheten på deras skolor har förbättrats på ett eller flera vis de 

senaste fem åren, framför allt har verksamheten fått ett större gehör från ledningen.  
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De allmänna råden är till stor hjälp, något från myndighetshåll att luta sig mot. 

 

Bra att studie- och yrkesvägledning diskuteras i större omfattning än tidigare och att jag kan påvisa 

de allmänna råden. 

 

De är bra att ha som underlag när man planerar. Men allmänna råd ger inte samma tyngd som 

styrdokument. 

 

Egentligen inte i någon större utsträckning än att i diskussioner med lärare kunna säga att 

vägledningen bör vara hela skolans ansvar, då de allmänna råden egentligen inte säger mer. Hur detta 

skall genomföras/organiseras lämnas helt upp till varje enhet och det räcker med ett fåtal pedagoger 

som inte ser någon vinning i detta ”merarbete” för att det skall bli oerhört svårt att genomföra i 

praktiken. 

 

 

 

Tre av studie- och yrkesvägledarna anser att verksamheten har varit välfungerande redan 

innan 2006. Två studie- och yrkesvägledare har inte sett någon förbättring av verksamheten 

på sin skola de senaste fem åren men anser att det skulle behövas. 

 
Fler personal på skolan skulle behöva engagera sig i verksamheten. 

 

Studievägledningen ses av många pedagoger som något som skall hanteras utanför undervisningen då 

hela timplanesystemet medför att nästan  inga pedagoger vill släppa en enda av sina detaljplanerade 

undervisningsminuter. Att i detta hänvisa till ett vagt formulerat dokument (bör, inte ska) föranleder 

oftast inget annat än stressade och uppgivna suckar. 

 

4.7 Syv i Lärarutbildningen? 

Endast en av de 11 lärarna tycker sig ha fått utbildning för ett medansvar i skolornas studie- 

och yrkesvägledningsverksamhet. Dock inte i tillräcklig omfattning. Två av lärarna anser inte 

att de behöver utbildning på området, att det är något man lär sig på arbetsplatsen. Två lärare 

anser istället att de behöver fortbildas inom området medan resterande lärare väljer att inte 

kommentera fortbildningsfrågan. 
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Figur 4.3 Lärarnas uppfattning om lärarutbildningen angående utbildning om det studie- och 

yrkesvägledande området. Fråga 5 i lärar-enkät, bilaga 3c. 

 I statistisk redovisning redovisad i figur 4.5, bilaga 4d. 

 

 

 

4.8 Skillnader beträffande elevernas kön 

Elevernas svar är efter sammanställningen relativt samstämmiga oavsett elevernas kön. Dock 

finns det några punkter där man kan se en tydlig skillnad i åsikter beträffande könen. 

Elevernas erfarenheter av studie- och yrkesvägledande aktiviteter tycks mellan könen vara 

ungefär desamma utom på ett par frågor. Elever av manligt kön anser sig, i betydligt större 

grad än elever av kvinnligt kön, ha erfarenhet av att under lektionstid fått undervisning om 

utbildning och arbetsmarknad. Likaså har elever av manligt kön upplevt en större samverkan 

mellan skolan och föreningslivet. 

Om man istället tittar på elevernas åsikter är elever av kvinnligt kön nästan överlag mer 

positiva till studie- och yrkesvägledande aktiviteter, än elever av manligt kön. Framförallt 

gäller detta aktiviteterna studiebesök, gästföreläsningar och filmer om utbildning och 

arbetsmarknad samt coaching och kulturella besök eller gäster. Vad gäller verksamhetens 

omfattning är elever av kvinnligt kön mer positiva till att studie- och yrkesvägledningen 

skrivs in i skolans timplan. Kvinnliga elever är också mer benägna att anse att studie- och 

yrkesvägledningen är ett område där flera av skolans olika personalgrupper bör vara 

involverade, framförallt gäller detta fritidsledare eller fritidspedagoger. Kvinnliga elever 

tycker också, då man ser på de sammantagna resultaten, att den studie- och yrkesvägledande 

verksamheten ska börja tidigare under skolåren, än vad elever med manligt kön anser.  
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Figur 4.4  Elevernas sammantagna svar på mest prioriterade studie- och yrkesvägledande aktiviteter. Fråga 

4 i elev-enkät, bilaga 3c. I statistisk redovisning redovisad i figur 3.3, bilaga 4c. 

 

 

4.9 Sammanfattning 

Eleverna ser positivt på den studie- och yrkesvägledande verksamheten. De har upplevt en 

varierande mängd studie- och yrkesvägledande aktiviteter och vill att dessa aktiviteter stannar 

kvar i verksamheten, möjligen med undantag av utbyte mellan skola och föreningsliv. Vad 

gäller den studie- och yrkesvägledande verksamheten i stort är flickorna något mer positiva 

till verksamheten än vad pojkarna är. 

I lärarenkäterna kan man se en ganska tydlig skillnad mellan gymnasielärare och 

grundskolelärare. Grundskolelärarna är mer positiva till studie- och yrkesvägledande 

aktiviteter än vad gymnasielärarna är. De har en större framförhållning angående 

verksamheten, är mer villiga att involvera ett studie- och yrkesvägledande perspektiv i 

undervisningen samt är också mer positiva till att verksamheten får en plats på schemat. 

Däremot är gymnasielärarna en aning mer positiva till att medverka i planering av 

verksamheten samt att själva ansvara för samtal eller coaching av eleverna angående deras 

studier och/eller framtid. Endast en lärare anser sig ha fått utbildning på området. Trots detta 

är det bara två lärare som önskar sig fortbildning i verksamheten. 
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Studie- och yrkesvägledarna anser att verksamheten har utvecklats de senaste fem åren, om än 

inte tillräckligt. Flera av dem önskar sig, i förhållande till sina erfarenheter, ett större 

engagemang hos skolans övriga personal, en större integrering av verksamheten och en mer 

förankrad planering. Studie- och yrkesvägledarna skiljer sig från de andra två grupperna 

framförallt vad gäller frågan om vilken skolnivå verksamheten bör starta. Studie- och 

yrkesvägledarna vill att verksamheten startar redan tidigt, gärna i förskoleklassen, medan 

övriga grupper anser att någon gång mellan årskurs sex och årskurs åtta är mer lagom. 
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5. Analys 

Nedan analyseras ovanstående resultat utefter teman som på olika vis blivit framträdande i 

undersökningen, dels utifrån jämförelser mellan respondentgrupperna och dels utifrån 

jämförelser med bakgrundslitteratur. 

5.1 Förhållningssätt  

Gruppernas förhållningssätt till verksamheten varierar. Detta visar sig i svaren kring vad 

respondenterna anser vara givande aktiviteter och hur de ser på verksamhetens omfattning och 

struktur. Studie- och yrkesvägledarnas inställning ligger närmast karriärutvecklingsteoriernas. 

Liksom Gottfredsson (2002) har de ståndpunkter som att verksamheten bör introduceras tidigt 

i skolåren för att på så sätt ha möjlighet att påverka och inverka på elevernas bildande av den, 

som Gottfredsson uttrycker det, ”kognitiva kartan”. Studie och yrkesvägledarna trycker även, 

liksom SCCT (se rubrik 2.1.1) på att eleverna genom entreprenöriella och varierande 

erfarenheter, samt diskussioner om sig själva, ska kunna skapa sig en realistisk bild av både 

sig själva och omvärlden.  

Eleverna tycks efterfråga och uppskatta studie- och yrkesvägledande aktiviteter, men har i 

detta inte riktigt samma framförhållning som studie- och yrkesvägledarna, framförallt 

angående vilken skolnivå verksamheten bör ha sin början. Kanske kan här dras paralleller till 

Dresch och Lovéns (2010) studie. Författarna fann hos eleverna i denna studie en viss 

omedvetenhet om den process som studie- och yrkesvalet innebär, och vilka faktorer som 

påverkar dem i det, samt en större omognad inför valet än som tidigare varit vanligt (se rubrik 

2.2).  

Lärarnas förhållningsätt skiftar i olika frågor. Verksamheten som sådan är viktig och bör vara 

både förankrad och planerad. I jämförelse med studie- och yrkesvägledarna och eleverna är 

lärarna dock, främst gymnasielärarna, mindre entusiastiska kring verksamheten och önskar en 

mindre utbredd verksamhet än de två övriga grupperna. Studie- och yrkesvägledaren ses 

emellertid, av lärarna som en viktig resurs, som också bör ha det övergripande ansvaret kring 

verksamheten. Detta är ett förhållningssätt som känns igen både från Henrysson (1994), 

Lovén (2000), Carlsson och Eliasson (2006) samt skolverkets (2005, 2007) och Saco/LR:s 

(2008)  utredningar. Henrysson anser att gamla invanda mönster är motståndskraftiga mot 

läroplanens syften. Den kognitiva teorin (se rubrik 2.1.2) framställer att det för individen är 

naturligt att ”stanna kvar” i invanda förhållningssätt då detta förenklar och underlättar 

tillvaron. Vi skapar enligt teorin ett vardagligt beteendemönster som ligger till grund för våra 

tolkningar och handlanden.  

I studien syns i vissa frågor en stor likvärdighet i attityd mellan de olika gymnasielärarna och 

mellan de olika grundskolelärarna, samt en ganska stor skillnad mellan de bägge grupperna. 

Den kognitiva teorin visar på att vissa av ovanstående beskrivna beteendemönster har sitt 

ursprung i den kultur vi lever i. Skolkulturen är också, enligt både Henrysson och Berg (2003) 

avgörande för personalens preferenser och engagemang inom olika områden.  

 

 



29 

 

5.2 Framförhållning 

Både elever och lärare anser i undersökningen att den studie- och yrkesvägledande 

verksamheten bör starta någon gång mellan årskurs sex och årskurs åtta. En vanlig 

kommentar från elever i studien är att de inte anser sig mottagliga för studie- och 

yrkesvägledande perspektiv före 11-13- års ålder. Även lärarna trycker på elevernas mognad 

och mottaglighet. Studie- och yrkesvägledarna anser istället att verksamheten bör integreras 

redan från skolstarten då denna gynnar elevernas utveckling på flera plan. Likaledes uttryckte 

studie- och yrkesvägledarna i Lovéns (2000) studie en önskan om en bättre framförhållning 

avseende studie- och yrkesvägledande aktiviteter.  

Enligt Gottfredsson (2002) är det viktigt att barn redan tidigt får uppleva och lära sig om olika 

yrken och vägval i livet. Detta då barn enligt henne, tidigt bildar sig uppfattningar om vilka 

yrken som är tillgängliga för dem själva, utifrån bl.a. förmågor, kön och status. Att tidigt få 

möjligheten att diskutera yrken och sin egen och andras förmågor, intressen etc. samt 

jämställdhets- och statusfrågor kopplade till yrkeslivet, och samtidigt också få uppleva olika 

arbetsmiljöer, hjälper enligt Gottfredsson, barnet att bilda ett mer flexibelt förhållningsätt till 

olika yrken och framtidsperspektiv.  

I läroplaner (se rubrik 2.3) och av Skolverket utgivna allmänna råd och rekommendationer (se 

rubrik 2.5) sägs ingenting om när verksamheten ska tillhandahållas, eller hur detta ska göras, 

utan sägs ska styras av elevernas behov. Det nämns emellertid i de allmänna råden att valen 

kring framtiden är en lång process, och att skolan ska tillhandahålla eleverna erfarenheter som 

underlag till dessa beslut. 

Övervägande del av lärarna, och då framförallt lärare på gymnasiet, kan inte, i någon större 

utsträckning, se betydelsen av att eleverna, inom den studie- och yrkesvägledande 

verksamheten, på olika sätt får möjligheten att diskutera sig själva och varandra. 

Styrdokumenten (Lpo94, Lpf94, Skolverket 2009) framhåller emellertid att eleverna i skolan 

ska få ett relevant underlag för att kunna göra val inför framtiden, utefter elevens behov. I 

studien framkommer att eleverna anser sig ha ett stort behov av att diskutera och samtala om 

sig själv och varandra (bilaga 4c, figur 3.3). Enligt SCCT är självskattningen avgörande för 

individens intressen, som i sin tur påverkar individens utbildnings- och yrkespreferenser. Det 

är enligt teorin viktigt att individen skapar sig en realistisk syn på sig själv och de egna 

förmågorna, i relation till andra och i förhållande till utbildning och yrke. 

 

5.3 Ansvar och samarbete 

Gymnasielärarna i undersökningen anser, liksom i Henryssons studie (1994), att den studie- 

och yrkesvägledande undervisningen bör bestå av framförallt information av olika slag (även 

gästföreläsningar och coaching) samt enskild vägledning. Nu, liksom då, anser en 

övervägande del av lärarna att det är studie- och yrkesvägledaren, tillsammans med 

skolledningen, som ska planera verksamheten och därmed inneha det största ansvaret. 

Eleverna uttrycker däremot att lärarna, liksom studie- och yrkesvägledaren, har en 

nyckelposition i verksamheten och anser till övervägande del att dessa ska vara med i 

planeringen av densamma. 

Carlsson och Eliasson (2006, rubrik 2.2) drar slutsatser om att de vaga styrdokumenten 

försvagat studie- och yrkesvägledningens position på skolorna och därmed också försvårat 

samarbetet mellan lärarna och studie- och yrkesvägledarna. Detta möjligen för att lärarna på 

grund av de nedbantade studie- och yrkesvägledartjänsterna inte får möjlighet att se studie- 

och yrkesvägledarens hela kompetensområde.  
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Styrdokumenten är enligt flera studie- och yrkesvägledare i undersökningen, trots de relativt 

nya allmänna råden, fortfarande vagt formulerade. Dels på grund av att det i dokumenten står 

bör och inte ska, och dels för att de inte uttryckligen nämner vilken omfattning och struktur 

verksamheten ska ha. Denna synpunkt framförde även Henrysson (1994). Henrysson 

hoppades då att den ”nya läroplanen” som då var i antågande (Lpo 94) skulle vara mer 

distinkt beträffande verksamheten, vilket med all tydlighet inte skett. Detta kan man se både i 

Skolverkets egna undersökningar (2005, 2007) och Saco/Lärarnas Riksförbund undersökning 

(2008) (se rubrik 2.4).  

 

5.4 Utbildning och engagemang 

Det visar sig i undersökningen att nästan ingen av lärarna fått utbildning om studie- och 

yrkesvägledande verksamhet. Trots detta kan man i denna studie, liksom i Henryssons (1994) 

granskning konstatera ett av lärarna vagt intresse för fortbildning på området, samt ett svagt 

engagemang, framförallt vad gäller planering av- och involvering av verksamheten i 

undervisningen. Studie- och yrkesvägledarna, som har utbildning på området, anser i betydligt 

högre grad, både i denna och i Henryssons studie, att verksamheten ska integreras i 

undervisningen och önskar ett större engagemang av lärarna. Även Skolverket (2005, 2007) 

och Lovén (2000) har i sina utvärderingar av verksamheten sett liknande tecken på svagt 

lärarengagemang angående den studie- och yrkesvägledande verksamheten.  

Berg (2003, rubrik 2.1.2) visar i sin teori hur viktigt det är med ett aktivt och analyserande 

förhållningssätt för att en skolutveckling skall komma till stånd. Skolverkets (2009) allmänna 

råd och lärande exempel förutsätter, liksom Berg, att en utvärdering av befintlig studie- och 

yrkesvägledande verksamhet är en nödvändig början för att öka medvetenheten kring 

verksamhetens mål för att på sikt kunna utveckla den. I flera av Skolverkets skrifter (2008, 

2009, rubrik 2.5) finns förslag på strukturer som skolorna kan använda sig av för att på olika 

sätt få till stånd en utveckling och en ökad medvetenhet och engagemang bland skolans 

personal. Dessa skrifter tillhör dock, enligt Berg, skolans yttre gränser och befinner sig 

därmed i konkurrens med skolans inre gränser (lokal ledning, skolans kultur och tradition 

samt den lokala kontexten skolan befinner sig i), vilket kan leda till att dessa inte tillräckligt 

uppmärksammas. 
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6. Slutsatser 

Undersökningen handlar om hur elever och skolans profession ser på den studie- och 

yrkesvägledande verksamheten. Hur ställer sig dessa grupper till verksamhetens varande - 

eller icke varande? 

I studien eftersöktes svar på följande frågor: 

 

 Vilka former av studie- och yrkesvägledande verksamhet har eleverna upplevt under 

sin samlade skolgång? 

De aktiviteter som de flesta elever har erfarenhet av (över 80 % av tillfrågade elever) är prao 

(praktisk arbetslivsorientering) eller praktik, gästföreläsningar, studiebesök på en arbetsplats 

samt samtal kring sig själv eller andra. Relativt vanligt (över 70 % av tillfrågade elever) är 

också kulturella besök eller gäster, coaching och information om utbildning och 

arbetsmarknad. Över 60 % av eleverna har erfarenhet av enskilda samtal, lektioner och film 

om utbildning, arbete eller yrke. Få elever (38,9 %) har i skolan haft något utbyte med 

föreningslivet.  

 

 Hur ser lärare på sitt medansvar för studie- och yrkesvägledande verksamhet, samt på 

sin utbildning i förhållande till densamma?  

Studien visar att utbildning om studie- och yrkesvägledande verksamhet varit i det närmaste 

obefintlig i lärarutbildningarna. Lärarna anser sig emellertid inte vara i något större behov av 

fortbildning inom området. Detta förklaras delvis av att en övervägande del av lärarna anser 

att planering av verksamheten bör ske i samråd mellan studie- och yrkesvägledare och 

skolledning, och att endast en mindre andel lärare, och då främst grundskolelärare, anser att 

studie- och yrkesvägledande aktiviteter ska involveras i undervisningen under lektionstid. 

Mertalet lärare är emellertid positiva till att medverka i studie- och yrkesvägledande 

aktiviteter såsom, prao, gästföreläsningar, coaching och studiebesök. 

 

 Hur ser studie- och yrkesvägledarna på Skolverkets stödjande funktion angående den 

studie- och yrkesvägledande verksamheten sedan 2009? 

Studie- och yrkesvägledarna känner sig, mer eller mindre, stöttade av de nya allmänna råden 

angående skolans studie- och yrkesorientering från 2009.  Råden utgör något konkret att 

hänvisa till i diskussioner med pedagoger och ledning och som underlag i planering av 

verksamheten. Dock anses råden av flera respondenter som vaga och på grund av detta svåra 

att uppnå då de inte tas på fullt allvar av medarbetare i skolan. De anser emellertid att 

debatten om verksamheten som pågått de senaste åren har varit stödjade i deras profession 

och studie- och yrkesvägledarna är försiktigt optimistiska beträffande de senaste fem årens 

utveckling av verksamheten. Den har på flera håll utökats och flera studie- och 

yrkesvägledare upplever ett större gehör, framförallt från ledningshåll. 
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 På vilket vis bör, enligt målgrupperna, studie- och yrkesvägledande verksamhet 

organiseras och fungera på skolorna? 

Samsynen beträffande den studie- och yrkesvägledande verksamheten är bristfällig mellan de 

olika grupperna i skolan. 

Studie- och yrkesvägledarna anser att verksamheten bör vara omfattande, den ska stå med i 

skolornas verksamhetsplan och i kommunens utbildningsplan samt planeras i förväg. 

Verksamheten ska förankras redan i de lägsta årskurserna och ingå i skolornas undervisning 

och med ett brett sortiment av vägledande aktiviteter. Skolledningen och lärare bör vara 

engagerade i verksamheten och enskilda samtal ska kunna erbjudas samtliga elever. 

Lärarna anser liksom studie- och yrkesvägledarna att verksamheten behöver planeras i förväg 

och vara inskriven i verksamhets- och utbildningsplaner. De distanserar sig emellertid från att 

själva medverka i planering av verksamheten som enligt lärarna ska göras av studie- och 

yrkesvägledaren och skolledning, men vill i gengäld medverka i utförandet av verksamheten. 

Övervägande del av lärarna anser att studie- och yrkesvägledningsverksamheten ska finnas 

med i skolans verksamhet från årskurs sex och uppåt och att de då också ska finnas en anställd 

studie- och yrkesvägledare på skolan. Verksamheten ska i första hand bestå av aktiviteter som 

information, enskilda samtal med en studie- och yrkesvägledare, gästföreläsningar, coaching, 

prao eller praktik och studiebesök. Intresset för att integrera verksamheten i undervisningen är 

tämligen svagt men grundskolelärarna lägger en större vikt på undervisning inom området, 

liksom att eleverna i skolan ska få tillfälle att diskutera sig själva och varandra, än vad 

gymnasielärarna gör. 

Eleverna har svårt att uttala sig om verksamhetens omfattning och tycks inte vara direkt 

medvetna om vad skolans olika planer har för betydelse för verksamheten på skolan. Många 

uttrycker en förvirring genom att fylla i motstridiga uppgifter. Verksamheten bör enligt 

eleverna vara planerad, men också väldigt flexibel. Endast en mindre andel elever anser att 

verksamheten bör vara inskriven i verksamhetsplan eller kommunens utbildningsplan. En 

övervägande andel önskar ändå ett brett sortiment av studie- och yrkesvägledande aktiviteter 

där prao och/eller praktik ses som den enskilt viktigaste aktiviteten tätt följt av studiebesök, 

enskilt samtal, gästföreläsningar och diskussioner om sig själva och andra. Verksamheten bör 

enligt eleverna, liksom enligt lärarna, ta sin start någon gång mellan sjätte och åttonde klass. 

Planeringen av verksamheten ska enligt eleverna ske mellan studie- och yrkesvägledare, 

lärare och eleverna själva, till viss mån även skolledningen, medan utförandet bör ligga 

framförallt på studie- och yrkesvägledare och lärare. Lärarna är för eleverna väsentliga 

angående den studie- och yrkesvägledande verksamheten då en relativt stor andel (19 %) inte 

ser något behov av att det finns en studie- och yrkesvägledare på skolan.  
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7. Diskussion 

7.1 Resultat 

 

Vara eller icke vara 

Det är i studien tydligt att skolans olika grupper finner studie- och 

yrkesvägledningsverksamheten betydelsefull. Respondenterna vill till övervägande del ha 

verksamheten inskriven i både kommunens utbildningsplan och i skolans verksamhetsplan. 

De vill även att verksamheten är planerad, och övervägande del anser även att ansvaret för 

området ska delas av personalen på skolan. Studie- och yrkesvägledaren anses betydande både 

för skolan och för verksamheten som sådan. 

 

Tolkning av elevernas motstridiga åsikter 

Man kan i undersökningen utläsa i elevernas ståndpunkter, att lärarna har en stor betydelse 

inom den studie- och yrkesvägledande verksamheten, detta trots att eleverna inte nämndvärt 

önskar undervisning kring utbildning och arbetsmarknad. Kanske kan detta vara ett uttryck för 

att de flesta elever känner lärarna bättre än de känner studie- och yrkesvägledaren. Detta är 

förståeligt då många elever inte träffar skolans studie- och yrkesvägledare förrän i årskurs åtta 

och då endast sporadiskt. Studie- och yrkesvägledarna i Lovéns undersökning (2000) anser att 

framförhållningen är kort, och att de skulle behöva längre tid för att förbereda eleverna inför 

gymnasievalet. Kanske skulle detta också förbättra relationen mellan eleverna och studie- och 

yrkesvägledarna.  

Resultaten beträffande elevernas motsägande åsikter angående den studie- och 

yrkesvägledande verksamhetens omfattning kan vara ett uttryck för att eleverna önskar vara 

delaktiga i planeringen, och en rädsla för att planer och långtgående planering motverkar 

denna möjlighet.  

 

Tolkningssätt 

Min studie syftade inte bara på att ta reda på de olika målgruppernas upplevelser och 

preferenser angående den studie- och yrkesvägledande verksamheten, men också till att ta 

reda på om målgrupperna är med på noterna enligt de dokument som ska styra verksamheten. 

Det finns både lagtexter och rekommendationer (Lpr 94, Lpf 94, Skolverket 2009, m.fl.) som 

ska verkställas ute på skolorna, också om målgrupperna är ovilliga till detta. Vi har i de 

åsikter som framträtt i resultaten av undersökningen sett att framförallt lärarnas, men även 

elevernas och studie- och yrkesvägledarnas, preferenser i vissa frågor inte överensstämmer 

med styrdokumentens intentioner (se rubrik 2.3).  

Tim May (2001) visar på olika ståndpunkter angående hur man som forskare kan eller bör 

tolka undersökningsresultat. May nämner Anthony Giddens (brittisk sociolog) argumentation 

om att ”vardagliga handlingar är meningsfulla /…/ men att de också reproducerar strukturer 

som både utvidgar och begränsar våra handlingar” (2001:26,27). May visar här, liksom den 

kognitiva teoririktningen (se rubrik 2.1.2), på ståndpunkten att det i interaktionen mellan det 

samhälleliga och det individuella, är erfarenheter av vardagen, som i mycket styr individens 

preferenser. Detta medför att vi lär av varandra och utvecklas som människor. Emellertid 
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medför det också att vi vidarebefordrar uppfattningar som kanske skulle må bättre av, eller 

rent av kräver, ett förnyat synsätt. Enligt denna uppfattning kan man genom tolkningar av 

insamlat material (individers vardagsliv) hitta tänkbara orsaker till de resultat man har. May 

visar även på den fenomenologiska åsikten, som i motsats till föregående inställning, menar 

att forskaren inte ska försöka exponera nya meningar ur insamlat material, utan istället ta 

empirin för vad den är. 

Angående detta ansluter jag mig till den kognitiva teorins inställning att tankesätt har sitt 

ursprung i individens erfarenheter. Jag tänker att upplevelsen av hur den studie- och 

yrkesvägledande verksamheten har fungerat fram till idag har satt djupa spår i målgruppernas 

synsätt vilket också gör att man kan tolka studiens resultat på olika sätt. Kanske har vissa av 

resultaten av respondenternas preferenser kring det studie- och yrkesvägledande området inte 

med individernas faktiska åsikter att göra, utan mer med deras dittills upplevda verklighet. 

Den verklighet som finns på skolorna är inte bara påverkad av styrdokument och politisk 

och/eller pedagogisk debatt, utan också, eller kanske framförallt, av kommunernas och de 

enskilda skolornas ekonomi, den lokala skolkulturen och de prioriteringar som detta innebär. 

Både Henrysson (1994) och Berg (2003) tar upp arbetsklimatets betydelse för engagemang. 

Studie- och yrkesvägledarna, som är den grupp vars åsikter till största delen överensstämmer 

med styrdokumenten, är en liten profession. Ofta innehar de bara en deltidsanställning på 

skolorna, och kan i detta ha svårt att göra sin röst hörd bland lärarkollegor och 

ledningspersonal. Då skolan, liksom Berg uttrycker (se rubrik 2.1.2), har ett mångfasetterat 

och komplext uppdrag, är det kanske naturligt att prioriteringar görs till fördel för de grupper 

som ropar högst och starkast.  

 

Moment 22 

I undersökningen kan man hos gruppen lärare urskilja en viss omedvetenhet om studie- och 

yrkesvägledningens funktion och process. Detta har även Henrysson (1994) kunnat urskilja 

och ger som en rimlig förklaring att detta kan bero på bristfällig utbildning inom området. I 

studien har framkommit att ingen lärare fått en tillfredsställande utbildning inom det studie- 

och yrkesvägledande området. För att öka styrdokumentens måluppfyllelse behövs enligt 

Regeringen (2007) och Skolverket (2008, 2009), ett utvecklingsarbete på skolorna. Enligt 

Berg (2003) sker utveckling i ett friutrymme mellan två maktcentra vilka utgörs av de yttre 

och inre gränserna (styrdokument mot lokal ledning och skolkultur). Friutrymmet måste, 

enligt Berg, medvetet erövras av skolans profession. För att utveckla skolornas studie- och 

yrkesvägledning krävs, enligt Henrysson en, hos personalen, medvetenhet om områdets mål 

och funktion, samt en vilja och ett engagemang att utveckla skolans arbetsätt kring området.  

På sätt och vis föder detta, enligt min tolkning, ett så kallat ”moment 22” då medvetenhet och 

engagemang, enligt både Berg och Henrysson, kommer sig av ökad kunskap och 

utvecklingsarbete, som i sin tur kräver kunskap och engagemang för att överhuvudtaget 

komma till stånd. Studie- och yrkesvägledaren är den enda på skolan som är utbildad i 

vägledning och framtidsperspektiv, och kanske därmed den enda med en förståelse för 

områdets funktion. Därmed är denne kanske den enda på skolan med ett naturligt engagemang 

för verksamheten. För att få stopp på ”moment 22” karusellen vore det kanske klokt av 

Skolverket/Regeringen att istället för att förse skolorna med nya ”yttre gränser” 

(styrdokument) istället gå inifrån och engagera lärare och skolledare genom inspirerande 

(obligatorisk) utbildning. 
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Omvärldsorientering 

I skolans styrdokument (Lpo94, Lpf94, Skolverket 2009) står uttryckligen att eleverna ska få 

en relevant och allsidig omvärldsorientering. Bl.a. står att läsa att eleverna ska ges möjlighet 

till ”en inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv” (Lpo 94 kap 2.6). 

Ändå anser en övervägande del av studiens respondenter att ett utbyte med kultur- och 

föreningslivet inte är givande i ett studie- och yrkesvägledande perspektiv. Även studie- och 

yrkesvägledarna är kritiska till detta då bara tre av nio anser detta vara en viktig del av 

verksamheten.  

SCCT (Lent, Brown & Hackett 2002, se rubrik 2.1.1) framför att vår självskattning påverkas 

av de erfarenheter vi har. Erfarenheter, är enligt teorin, nyttig för självskattningen då denna 

stärks av goda upplevelser av olika slag, både det som är självupplevt och ställföreträdande. 

Självskattningen har sedan en direkt påverkan på våra intressepreferenser och nyfikenhet på 

nytt lärande. En allsidig omvärldsorientering borde därmed, enligt min tolkning av teorin, 

bidra till att elevernas självskattning stärks, och att eleverna pågrund av detta blir mer nyfikna 

på omvärlden, inklusive utbildning och arbetsmarknad. 

Carlsson och Eliasson (2006) drar slutsatsen att skolor utnyttjat styrdokumentens 

tolkningsutrymme för att dra ner på studie- och yrkesvägledningen. Kanske har då många 

studie- och yrkesvägledare tvingats prioritera bland de vägledande aktiviteterna, vilket 

måhända medfört att de omvärldsorienterade aktiviteterna uteslutits ur studie- och 

yrkesvägledningen.  

Samtidigt kan vi i elevernas erfarenheter se att dessa har upplevt utbyte med både kulturliv 

och föreningsliv, vilket torde betyda att aktiviteten ändå finns kvar i skolan. Kanske är det så 

att detta utbyte ändå ses som viktigt i skolan, men att en medvetenhet saknas kring hur 

betydelsefullt det är i elevernas förberedelse inför kommande utbildnings- och yrkesval. 

 

7.2 Metod 

Metoden har varit passande på så vis att många grupper kommit till tals om sina åsikter kring 

den studie- och yrkesvägledande verksamheten. Genom detta har ett jämförande perspektiv 

kunnat läggas in i analys, slutsats och diskussion som främjar studiens syfte.  

Problem som uppstått med metoden är att respondenterna överlag inte i tillfredsställande grad 

anammade möjligheten att fylla i personliga åsikter kring de olika frågorna. Trots valet av 

kvantitativ metod hade jag ändå ambitionen att åtminstone i en ringa grad få svaren förklarade 

ur ett personligt perspektiv. Då detta inte skedde i tillräcklig omfattning lämnar resultatet ofta 

många tänkbara följdfrågor obesvarade. Följdfrågor som jag hoppas kommer att tas upp i 

framtida forskning.  

Respondenterna svarade inte heller alltid på de direkta följdfrågor som ställdes i enkäten 

(bilaga 3) vilket medfört att svaren kring dessa frågor blir svårtolkade. Dessa följdfrågor 

kunde bättre ha uteslutits eller också framställts som egna frågor för att på så vis fått en större 

svarsfrekvens. Likaså hade undersökningen gett tydligare och ett mer omfångsrikt svar av 

respondenternas åsikter, beträffande de olika vägledande aktiviteterna, om jag lagt in mätbara 

svarsalternativ, som t.ex. oviktigt, lite viktigt, viktigt och mycket viktigt.  

Enkäten (bilaga 3) var omfattande och upplevdes av många som för tidskrävande att befatta 

sig med. Det var svårt att få tag på vuxna respondenter som var villiga att lägga ner tid på att 

svara på frågorna och många ansåg sig också olämpliga som respondenter då de aldrig 
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tidigare funderat på dessa frågor, och inte heller hade några klara åsikter kring ämnet. Kanske 

hade undersökningen gett bättre svar om man delat upp den på flera mindre undersökningar 

som sedan sammanställts.  

 

Medvetenhet om behov 

Eleverna i undersökningen ställer sig positiva till den studie- och yrkesvägledande 

verksamheten. De flesta föreslagna aktiviteter får ett stort gehör och studie- och 

yrkesvägledaren ses som en relativt viktig resurs. Lovéns (2000) resultat visar på att 

osäkerheten kring gymnasievalet ökar med elevernas ökade medvetenhet kring valets 

problematik. Eleverna i min studie gick till största del i årskurs nio på grundskolan och år ett 

på gymnasiet (39st.). ”Niorna” befann sig mitt i valprocessen till gymnasiet medan eleverna i 

gymnasiets årskurs ett nyligen genomgått processen. Detta ger en vink om att eleverna i 

undersökningen torde vara ganska medvetna om valprocessens problematik, (i större 

utsträckning än andra elever) och därmed bättre inse behovet av en bra studie- och 

yrkesvägledande verksamhet. Kanske hade svaren blivit annorlunda om jag istället gjort min 

undersökning i årskurs åtta och gymnasiets årskurs två. 

 

7.3 Framtid 

Framtida forskning 

Med tanke på det ringa engagemang som en del av lärarna här ger uttryck för, trots den 

omfattande pedagogiska debatt som förts om verksamheten de senaste åren, krävs enligt mig, 

fortsatt forskning på området. Skolverket har med allmänna råd, lärandeexempel och fr.o.m. 

juli 2011 också med en aning skärpt lagstiftning, försökt att påverka och förbättra skolornas 

arbete vad gäller verksamhetens måluppfyllelse. Detta har dock gjorts utan några ändringar i 

skolornas ekonomiska vardag, utan fortbildningsinsatser för vare sig rektorer, skolledare eller 

lärare och utan krav på uppbyggandet av utvecklingsgrupper eller direkta direktiv för 

verksamhetens omfattning.  Till råga på allt har debatten kring, och rekommendationer om 

verksamheten, förts och publicerats i samband med en allomfattande omorganisation av hela 

skolan. Detta kan medföra att rekommendationerna kring verksamheten riskerar att drunkna i 

det hav av förändringar som skall genomföras de närmaste åren, vilket nedanstående citat 

illustrerar. 

Just nu läggs all energi på att genomföra GY11 där SYV verksamheten inte fått speciellt mycket 

utrymme (studie- och yrkesvägledare). 

 

Detta ger en anledning till att inom ett antal år utreda vilken verkan de allmänna råden kring 

verksamheten (Skolverket 2009) har haft för att se om det skett någon betydande utveckling 

av studie- och yrkesvägledningsverksamheten och det förhållningssätt som råder kring denna.  

Enligt både Henrysson (1994) och Berg (2003) påverkas skolans profession mycket av det 

allmänna klimatet, eller skolkulturen, på skolan, varför förhållningssättet till verksamheten 

blir extra viktigt att studera, och då också skolledarnas ståndpunkter. 
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Hur kommer vi vidare 

Pågrund av resultat som detta, som visar på att verksamheten enligt en del grupper inom 

skolan inte behöver utvecklas nämnvärt, är det kanske än mer viktigt att skapa en annan 

verklighet där upplevelsen av studie- och yrkesvägledningen blir en annan. Vilket sedan kan 

medföra att skolans personal och elever får en chans att bättre förstå verksamhetens 

förtjänster.  

Jag anser att resultaten av min undersökning, i beaktande av befintliga och kommande 

styrdokument (rubrik 2.3), och karriärutvecklingsteorier (rubrik 2.1.1), ger en övergripande 

fråga, nämligen: Hur kan den pedagogiska debatten, och det faktiska handlandet, förändras så 

att hela skolans profession är villiga att kliva på tåget? 

Då prioriteringar i skolan, enligt min uppfattning, nästan alltid har sin orsak i skolans 

ekonomi, är det enligt mig viktigt att den studie- och yrkesvägledande verksamheten har en, 

av skolverket, fastställd budget som sörjer för att inga prioriteringar behöver göras där denna 

verksamhet riskerar att stryka på foten.  

För att få till en förändring av förhållningssättet, eller kanske bättre uttryckt, en större 

förståelse för verksamhetens innehåll och ändamål, bör det också, enligt mig, ske en 

omfattande fortbildning på området, både för lärare och för personal i skolledningen, samt att 

verksamheten också beaktas i lärarutbildningen. 

Enligt Bergs teori (2003) måste skolutveckling ske lokalt och från ett inifrånperspektiv. 

Skolverket (2008, 2009) rekommenderar att skolor tar upp den studie- och yrkesvägledande 

verksamheten i lokala utvecklingsgrupper som tillsammans utvärderar och analyserar dess 

betydelse och innehåll, samt sätter upp gemensamma mål för verksamheten och hur man på 

olika vis ska nå dessa. Detta är enligt mig en naturlig fortsättning av en fortbildningsinsats. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Missivbrev 

 

a) Missivbrev till studie- och yrkesvägledare. 
 

Pernilla Hijstee 

Hijstee@tele2.se 

070-7803074 

 

Västerås 2011-04-04 

 

Hej! 

Jag heter Pernilla Hijstee och studerar min sista termin på studie- och 

yrkesvägledarprogrammet på Stockholms Universitet och har just påbörjat mitt 

examensarbete. 

 

Examensarbetets tema handlar om Studie- och yrkesvägledningsverksamhet och hur denna 

uppfattas av elever, lärare och studie- och yrkesvägledare på olika skolnivåer. 

Undersökningen kommer inte att handla om den specifika studie- och yrkesvägledningen på 

skolorna utan enbart om respondenternas samlade erfarenheter, uppfattningar och önskningar 

om hur verksamheten borde fungera i stort. 

 

Jag skulle bli tacksam om du vill medverka i min studie som kommer att ske med hjälp av en 

webbaserad enkät som fylls i via en länk på internet och sedan genast skickas till mig. 

Enkäten består av 7 frågor som handlar om vad du anser om studie- och yrkesvägledande 

verksamhet.  

 

Enkätfrågorna har blivit prövade och godkända av min handledare på Stockholms universitet. 

Deltagandet kommer att ske anonymt och inte heller skolans eller stadens namn kommer att 

nämnas.  

 

Allt material som samlas in kommer att läsas endast av mig och eventuellt av min handledare 

på universitetet, och kommer att förstöras så fort uppsatsen är godkänd.  

Jag blir jätteglad om du deltar! 

 

Med vänliga hälsningar 

Pernilla Hijstee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Hijstee@tele2.se
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b) Missivbrev till en högstadieskola 

 

Pernilla Hijstee 

Hijstee@tele2.se 

070-7803074 

 

Västerås 2011-04-04 

 

Hej! 

Jag heter Pernilla Hijstee och studerar min sista termin på studie- och 

yrkesvägledarprogrammet på Stockholms Universitet och har just påbörjat mitt 

examensarbete. 

Examensarbetets tema handlar om Studie- och yrkesvägledningsverksamhet och hur denna 

uppfattas av elever, lärare och studie- och yrkesvägledare på olika skolnivåer. 

Undersökningen kommer inte att handla om studie- och yrkesvägledning på de olika skolorna 

utan enbart om respondenternas samlade erfarenheter, uppfattningar och önskningar om hur 

verksamheten borde fungera i stort. 

Jag skulle bli tacksam om jag fick lov att utföra delar av min forskning på Xxxxxxxx, 

företrädesvis under v. 14, 15 eller 17. Jag önskar dela ut enkäter till en eller två klasser och till 

några av lärarna på skolan. Jag behöver också informera eleverna om vad en studie- och 

yrkesvägledande verksamhet kan vara och innehålla. Då enkäten innehåller en del svåra 

begrepp behöver jag också gå igenom frågorna och svarsalternativen tillsammans med 

eleverna. Jag beräknar att tidsåtgången för information, ifyllande av enkäter och insamling av 

dessa är ungefär 30- 40 minuter per klass. 

Min förhoppning är att några av lärarna på skolan (3-4 stycken) kan fylla i enkäten samma 

dag som jag utför undersökningen med eleverna.  

Enkätfrågorna har blivit prövade och godkända av min handledare på Stockholms universitet. 

Undersökningen kommer att ske med största respekt för både skolan, eleverna och 

personalen. Jag kommer inte att skriva ut namnet på skolan, eller staden den ligger i, 

deltagandet är naturligtvis frivilligt och enkäterna kommer att fyllas i anonymt av eleverna 

och personalen. Allt material som samlas in kommer att läsas endast av mig och eventuellt 

min handledare på universitetet, och kommer att förstöras så fort uppsatsen är godkänd. 

Enligt de bestämmelser som finns på Stockholms universitet måste undersökningen ske med 

rektorns tillstånd. 

Med vänliga hälsningar 

Pernilla Hijstee 
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c) Missivbrev till en gymnasieskola 
 

Pernilla Hijstee 

Hijstee@tele2.se 

070-7803074 

 

Västerås 2011-04-04 

 

Hej! 

Jag heter Pernilla Hijstee och studerar min sista termin på studie- och 

yrkesvägledarprogrammet på Stockholms Universitet och har just påbörjat mitt 

examensarbete. 

 

Examensarbetets tema handlar om Studie- och yrkesvägledningsverksamhet och hur denna 

uppfattas av elever, lärare och studie- och yrkesvägledare på olika skolnivåer. 

Undersökningen kommer inte att handla om studie- och yrkesvägledning på de olika skolorna 

utan enbart om respondenternas samlade erfarenheter, uppfattningar och önskningar om hur 

verksamheten borde fungera i stort. 

 

Jag skulle bli tacksam om jag fick lov att utföra delar av min forskning på Xxxxxxxxx, 

företrädesvis under v. 14, 15 eller 17. Jag behöver dela ut enkäter till två klasser, en klass från 

ett studieförberedande program och en klass från ett yrkesförberedande program, samt till 

några av lärarna på skolan. Jag behöver också informera eleverna om vad en studie- och 

yrkesvägledande verksamhet kan vara och innehålla. Kanske behöver jag även förklara en del 

begrepp och kommer därför vänta kvar medan eleverna fyller i enkäten. Jag beräknar att 

tidsåtgången för information, ifyllande av enkäter och insamling av dessa är ungefär 20 -30 

minuter i varje klass. 

 

Min förhoppning är att några av lärarna på skolan (3-4 stycken) kan fylla i enkäten samma 

dag som jag utför undersökningen med klasserna. 

  

Enkätfrågorna har blivit prövade och godkända av min handledare på Stockholms universitet. 

Undersökningen kommer att ske med största respekt för både skolan, eleverna och 

personalen. Jag kommer inte att skriva ut namnet på skolan, eller staden den ligger i, 

deltagandet är naturligtvis frivilligt och enkäterna kommer att fyllas i anonymt av eleverna 

och personalen. Allt material som samlas in kommer att läsas endast av mig och eventuellt 

min handledare på universitetet, och kommer att förstöras så fort uppsatsen är godkänd. 

Enligt de bestämmelser som finns på Stockholms universitet måste undersökningen ske med 

rektorns tillstånd. 

Med vänliga hälsningar 

Pernilla Hijstee 
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Bilaga 2 – Information 

 
a) Information till elever 

 

 

För att eleverna skulle ha en möjlighet att förstå min enkät framfördes en mycket kort 

information innan enkäterna delades ut. 

 

I denna information berättades om studie- och yrkesvägledningens ändamål i svenska skolor, 

samt elevernas rättigheter beträffande medverkan i undersökningen. 

 

Eleverna informerades om att medverkan var frivillig, anonym och att de när som helst kunde 

avbryta deltagandet. De informerades också om att enkäterna skulle förstöras efter det att 

uppsatsen blivit godkänd och att varken skolan, eller staden skolan ligger i, skulle bli nämnd i 

uppsatsen. 

 

Eleverna informerades om att studie- och yrkesvägledningens avsikt är att förse eleverna med 

underlag för de olika valsituationer som är relaterade med deras utbildning och yrkesval. 

Studie- och yrkesvägledningen är till för att hjälpa eleverna att öka kunskapen om sig själva 

och de olika valalternativ som står dem till buds inom utbildning och arbetsmarknad. Genom 

att veta och förstå vem man själv är, hur man tycker och tänker och kan, och också veta 

mycket om hur olika jobb fungerar, blir det lättare att veta vilka olika alternativ som passar en 

själv bäst.  Studie- och yrkesvägledningen vill också hjälpa eleverna att förstå vad ett väl 

genomtänkt beslut är, och hur man kan göra då man fattar beslut. Slutligen är den studie- och 

yrkesvägledande verksamheten till för att hjälpa eleven att förstå vad det är som kan påverka 

eleven då den fattar ett beslut om sin utbildning eller ett framtida yrke. 

 

I olika skolor har man en hel massa metoder för att hjälpa elever att öka sin kunskap och 

förståelse om sig själv och olika utbildningar eller arbeten. T.ex. genom diskussioner, samtal, 

studiebesök, information av olika slag (muntligt, skriftligt eller via internet) lektioner, 

människor som kommer och berättar om deras arbeten eller om utbildningar, mässor, filmer, 

prao eller praktik på en arbetsplats, genom att skolan har kontakt eller samarbetar med olika 

föreningar (t.ex. idrottsföreningar, scouterna etc.) eller att eleverna får gå på teater, biografer, 

konserter, konstutställningar, bibliotek o.s.v. De studie- och yrkesvägledande aktiviteterna 

kan utföras på olika sätt och av all personal på skolan. 

 

Ovanstående berättades inte ordagrant utan muntligt och anpassat till situationen med 

eleverna. Sambandet mellan: kunskap om mig själv – kunskap om alternativ och lära mig att 

fatta beslut, illustrerades på tavlan. 

 

Sedan ombads eleverna fylla i enkäten med sina personliga åsikter om studie- och 

yrkesvägledningen, inte på deras egen skola utan allmänt på alla Sveriges grund- och 

gymnasieskolor. 
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b) Informationsbrev till föräldrar 
 
Pernilla Hijstee 

Hijstee@tele2.se 

070-7803074 

 

Västerås 2011-04-XX 

 

Hej! 

Jag heter Pernilla Hijstee och studerar min sista termin på studie- och 

yrkesvägledarprogrammet på Stockholms Universitet och har just påbörjat mitt 

examensarbete. 

 

Examensarbetets tema handlar om hur elever, lärare och studie- och yrkesvägledare på olika 

skolor och på olika skolnivåer, upplever studie- och yrkesvägledande verksamhet och 

framförallt hur de anser att verksamheten bör organiseras i Sveriges skolor. 

 

Jag har varit i er sons/dotters skolklass och informerat om olika former av studie- och 

yrkesvägledning. Eleverna har därefter svarat på några enkätfrågor om vilka former av studie- 

och yrkesvägledande aktiviteter de har upplevt under sin samlade skolgång, och vilken 

omfattning de skulle vilja att verksamheten har i skolan. 

Enkätfrågorna har blivit prövade och godkända av min handledare på Stockholms universitet. 

Hela studien kommer att ske med största respekt för både skolan, eleverna och personalen. 

Jag kommer inte att skriva ut namnet på skolan, eller staden den ligger i, deltagandet i 

undersökningen är frivilligt och enkäterna har fyllts i anonymt av eleverna. Allt material som 

samlas in kommer att läsas endast av mig och eventuellt min handledare på universitetet, och 

kommer att förstöras så fort uppsatsen är godkänd. 

Med vänliga hälsningar 

Pernilla Hijstee 
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c) Informationsbrev till lärarna som deltog i undersökningen. 

 

 

Information om min forskning kring studie- och yrkesvägledande verksamhet 

 
Pernilla Hijstee 

Hijstee@tele2.se 

070-7803074 

 

Västerås 2011-04-XX 

 

 
Hej! 

 

Jag heter Pernilla Hijstee och studerar min sista termin på studie- och 

yrkesvägledarprogrammet på Stockholms Universitet och har just påbörjat mitt 

examensarbete. 

 

Jag är tacksam att du vill delta i min undersökning och vill gärna informera lite om 

undersökningens syfte och etiska ställningstagande. 

 

Examensarbetets tema handlar om Studie- och yrkesvägledningsverksamhet och hur denna 

uppfattas av elever, lärare och studie- och yrkesvägledare på olika skolnivåer.  

I enkäten ska du fylla i dina personliga uppfattningar och önskningar om hur du tycker att 

studie- och yrkesvägledande verksamhet bör fungera på landets olika skolor. Alltså inte bara 

på den skola du arbetar på, utan rent allmänt på alla Sveriges skolor.  

 

Enkätfrågorna har blivit prövade och godkända av min handledare på Stockholms universitet. 

Undersökningen kommer att ske med största respekt för både skolan och dig som deltar i 

undersökningen. Deltagandet i undersökningen är frivilligt, anonymt och kan när som helst 

avslutas. Jag kommer inte heller att skriva ut namnet på skolan, eller staden den ligger i. Allt 

material som samlas in kommer att läsas endast av mig och eventuellt min handledare på 

universitetet, och kommer att förstöras så fort uppsatsen är godkänd. 

Rektorn på skolan har gett sitt tillstånd till att undersökningen genomförs på skolan. 

Med vänliga hälsningar 

Pernilla Hijstee 
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Bilaga 3 - Enkäter 

 

a) Frågeformulär till Studie- och yrkesvägledare. 

 

 

1. Hur skulle du vilja att studie- och yrkesvägledande verksamhet var 

strukturerad? Kryssa för alla de förslag som du tycker är bra. 

 
 Det behövs ingen studie- och yrkesvägledning. Eleverna kan själva ta reda på det de 

behöver veta för att kunna välja en utbildning och ett yrke. 

 

 Studie- och yrkesvägledning ska inte vara planerad på förhand. Den ska formas efter de 

olika elevernas olika behov. 

 

 Studie och yrkesvägledning ska vara delvis planerad i förhand. 

 

 Studie- och yrkesvägledning ska vara planerad. Skolan ska ha bestämt i förväg hur man 

vill arbeta med studie- och yrkesvägledning. Verksamheten ska samtidigt vara flexibel. 

Det ska gå att ändra på det man planerat om det behövs. 

 

 Studie och yrkesvägledning ska finnas med i skolans verksamhetsplan som berättar om 

vad som ska erbjudas på skolan och hur det ska göras. 

 
 Studie- och yrkesvägledning ska finnas med i kommunens utbildningsplan som en viktig 

del av barns- och ungdomars utbildning. 

 

 Studie- och yrkesvägledning ska finnas med i skolans timplan för att alla elever ska få 

lika mycket Studie- och yrkesvägledning vilken skola man än går på. 

 

 Studie- och yrkesvägledning borde finnas med på schemat. 

 

 Annat:___________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

2. Vad tycker du ska ingå i en studie- och yrkesvägledande verksamhet? 

Kryssa för de alternativ som du tycker verkar bra. 

 
 Studiebesök på arbetsplats 

 

 Prao (praktik på en arbetsplats).  

 

 Gästföreläsningar och filmer om utbildning eller arbetsmarknad 
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 Lektioner (temaarbeten/grupparbeten etc.) om utbildning eller arbetsmarknad. 

 

 Diskussioner om värderingar, egenskaper, intressen, om hur det är att vara kille eller tjej, 

framtidsdrömmar eller hur vi ska vara mot varandra.  Om svaret är JA, stryk under de 

begrepp ovan som du tycker att man ska prata om i skolan.  

 

 Information om utbildning eller arbetsmarknad.  Muntligt, skriftligt eller på datorn. 

 

 Enskilda samtal om framtidsdrömmar, utbildning eller arbetsmarknad. Om JA, med vem? 

Stryk under de alternativ som du tycker är bäst. 

 Studie- och yrkesvägledare   

 lärare    

 mentor 

 Annan:_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

  

 Coaching. En vuxen som uppmuntrar eleverna och hjälper dem att planera sina studier. 

Om JA, vem eller vilka tycker du ska coacha. Stryk under de alternativ som du tycker 

är bra. 

 Studie- och yrkesvägledare  

 Alla lärare på skolan  

 Bara lärare som särskilts utbildats i coaching. 

 Alla lärare ska coacha och alla lärare bör ha en utbildning i coaching. 

 Annat:_____________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 Kulturella besök eller gäster. T.ex. besök i en kyrka, museum, konsert, teater, biograf eller 

liknande.  Eller någon gäst som kommer till skolan och berättar om något sådant ställe. 

 

 Besök i en förening eller att någon kommer till skolan och berättar om sin förening. T.ex. 

en Idrottsförening, Scouterna, Draget (kyrkans barn och ungdomsförening) eller annan 

förening. 

 

 Annat: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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3. Vem eller vilka tycker du ska planera den Studie- och yrkesvägledande 

verksamheten? Kryssa för alla de som du tycker ska vara med och 

planera verksamheten: 

 
  Studie- och yrkesvägledare   

 Lärarna 

 Fritidspedagoger eller fritidsledare  

 Skolledningen 

 Eleverna 

 Annan:__________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

4. Vem eller vilka tycker du ska utföra Studie- och yrkesvägledande 

verksamhet? Kryssa för alla de som du tycker ska hjälpa till med studie- 

och yrkesvägledningen. 

 
 Studie- och yrkesvägledare 

 Lärare 

 Fritidspedagoger eller fritidsledare 

 Övrig personal på skolan, t.ex. vaktmästare, personal i matbespisningen m.m. 

 

 Annan:__________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

5. Anser du att den rådande diskursen om studie- och yrkesvägledningen i 

den svenska skolan och de nya allmänna råden stöttar dig i din 

profession. 

 
Ja, absolut  Ja, delvis  Nej   Annat 

 

Oavsett svar, förklara: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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6. Har studie- och yrkesvägledningsverksamheten på din skola förändrats 

de sista fem åren? Kryssa för alla de svarsalternativ som stämmer. 

 
 Ja, den har blivit bättre  

 Ja, den har blivit sämre  

 Nej, den är som förut men skulle behöva bli bättre  

 Nej, den fungerade bra redan innan 

 Verksamheten har utökats  

 Samarbetet kring verksamheten har ökat. 

 Samarbetet kring verksamheten har minskat. 

 Verksamheten har fått ett större gehör och stöd från ledningen. 

 Verksamheten har fått ett större gehör och stöd från lärarna. 

   

 Annat: __________________________________________________________________ 

Oavsett svar, förklara: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

7. Från vilken skolnivå tycker du att studie- och yrkesvägledande 

verksamhet ska finnas med i utbildningen? 

 
 Från förskoleklassen   Från årskurs 1 Från årskurs 4. 

 Från årskurs 6  Från årskurs 8 Från årskurs 9 

 

 Annat:___________________________________________________________________ 

Oavsett svar, förklara: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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b)  Frågeformulär till elever. 

 

1. Kryssa för om du är: 
pojke  flicka 

 

2. Vilka former av studie- och yrkesvägledande aktiviteter har du varit 

med om i skolan, genom alla dina skolår? Kryssa för alla alternativ som 

du har erfarenhet av. 
 

 Studiebesök på arbetsplats.  

 

 Prao (praktik på en arbetsplats). 

 

 Någon som kommit till din skola och berättat om en utbildning eller ett yrke. 

 

 Film om en utbildning eller arbete. 

 

 Lektioner (t.ex. temaarbeten/grupparbeten) om utbildning eller arbete. 

 

 Samtal om dig själv och andra. Stryk under sådana saker som du har varit med och 

samtalat om i skolan. 

 Värderingar (vad man tycker om olika saker) 

 Egenskaper (hur man är som person, t.ex. snäll, otålig, glad) 

 intressen 

 hur det är att vara kille eller tjej 

 framtidsdrömmar  

 hur vi ska vara mot varandra 

 

 Information om utbildning, arbete eller yrken.  Muntligt, skriftligt eller på datorn. 

 

 Enskilt samtal. Då man pratar med en lärare eller en studie- och yrkesvägledare, om t.ex. 

olika utbildningar, yrken, hur det är att ha ett jobb eller hur det är att studera på en annan 

skola. 

 

 Coaching. En vuxen som uppmuntrar dig och hjälper dig att planera dina studier. 

 

 Kulturella besök eller gäster. T.ex. besök i en kyrka, museum, konsert, teater, biograf eller 

liknande.  Eller någon gäst som kommit till skolan och berättat om något sådant ställe. 

 

 Besök i en förening eller att någon kommit till skolan och berättat om sin förening. T.ex. 

en Idrottsförening, Scouterna eller annan förening. 

 

 Annat: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

3. Hur skulle du vilja att studie- och yrkesvägledande aktiviteter planeras 

och ordnas på skolorna? Kryssa för alla de förslag som du tycker är bra. 

 

 Det behövs ingen studie- och yrkesvägledning. Eleverna kan själva ta reda på det de 

behöver veta för att kunna välja en utbildning och ett yrke. 

 

 Studie- och yrkesvägledning ska inte vara planerad på förhand. Men om eleverna 

behöver vägledning så ska de få vägledning i det de frågar om. 

 

 Studie- och yrkesvägledning ska vara delvis planerad i förhand, t.ex. studiebesök och 

lektioner. Resten får eleverna fråga om. 

 

 Studie- och yrkesvägledning ska vara planerad. Skolan ska ha bestämt i förväg hur man 

vill arbeta med studie- och yrkesvägledning. Men det ska gå att ändra på planeringen om 

det behövs. 

 

 Studie- och yrkesvägledning ska stå med i skolans verksamhetsplan som berättar om vad 

som är viktigt på skolan och hur man ska göra för att eleverna ska få tillgång till det. 

 
 Studie- och yrkesvägledning ska finnas med i kommunens utbildningsplan som berättar 

om vad kommunen tycker är viktigt i skolan och som ska finnas på kommunens alla 

skolor. 

 

 Studie- och yrkesvägledning ska finnas med i skolans timplan som berättar om hur många 

timmar ett ämne i skolan ska undervisas i under en viss period. Detta för att alla elever ska 

få lika mycket Studie- och yrkesvägledning vilken skola de än går på. 

 

 Studie- och yrkesvägledning borde finnas med på schemat. 

 

 Annat:___________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

4. Vilka studie- och yrkesvägledande aktiviteter tycker du ska finnas på 

skolorna i Sverige? 

Kryssa för de alternativ som du tycker verkar bra. 

 



53 

 

 Studiebesök på arbetsplats 

 

 Prao (praktik på en arbetsplats).  

 

 Någon som kommer till skolan och berättar om en utbildning eller ett yrke. 

 

 Film om utbildning eller arbete. 

 

 Lektioner (temaarbeten/grupparbeten etc.) om utbildning eller arbete. 

 

 Samtal om dig själv och andra. Stryk under sådana saker som du tycker att man ska 

samtala om i skolan. 

 Värderingar (vad man tycker om olika saker) 

 Egenskaper (hur man är som person, t.ex. snäll, otålig, glad) 

 intressen 

 hur det är att vara kille eller tjej 

 framtidsdrömmar  

 hur vi ska vara mot varandra 

 

 Information om utbildning eller arbetsmarknad.  Muntligt, skriftligt eller på datorn. 

 

 Enskilda samtal. Att eleverna får tillfälle att prata själv med en vuxen på skolan om 

framtidsdrömmar, utbildning och arbete. Om JA, med vem? Stryk under det eller de 

alternativ som du tycker är bäst. 

 Studie- och yrkesvägledare  

 lärare   

 mentor  

 Annan:____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 Coaching. En vuxen som uppmuntrar dig och hjälper dig att planera dina studier. 

 

 Kulturella besök eller gäster. T.ex. besök i en kyrka, museum, konsert, teater, biograf eller 

liknande.  Eller någon gäst som kommer till skolan och berättar om något sådant ställe. 

 

 Besök i en förening eller att någon kommer till skolan och berättar om sin förening. T.ex. 

en Idrottsförening, Scouterna, Draget (kyrkans barn och ungdomsförening) eller annan 

förening. 

 

 Annat: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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5. Vem eller vilka tycker du ska planera de Studie- och yrkesvägledande 

aktiviteterna? Kryssa för alla de som du tycker ska vara med och 

planera verksamheten: 

 

 En Studie- och yrkesvägledare 

 Lärarna 

 Fritidspedagoger eller fritidsledare 

 Skolledningen 

 Eleverna 

 Annan:__________________________________________________________________ 

 

6. Vem eller vilka tycker du ska utföra de Studie- och yrkesvägledande 

aktiviteterna? Kryssa för alla de som du tycker ska hjälpa till med 

studie- och yrkesvägledningen. 

 

 En Studie- och yrkesvägledare 

 Lärare 

 Fritidspedagoger eller fritidsledare 

 Övrig personal på skolan, t.ex. vaktmästare, personal i matbespisningen, rektor m.m. 

 

 Annan:________________________________________________________________ 

 

 

 

 

7. Från vilken skolnivå tycker du att studie- och yrkesvägledande 

aktiviteter ska finnas med i skolan? 

 

 Från förskoleklassen   Från första klass Från årskurs 4. 

 Från årskurs 6  Från årskurs 8 Från årskurs 9 

 Från gymnasiet Elever behöver ingen Studie- och yrkesvägledning 

 

 Annat:________________________________________________________________ 

Oavsett svar, förklara: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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a) Frågeformulär till lärare. 

 

1. Hur skulle du vilja att studie- och yrkesvägledande verksamhet var 

strukturerad? Kryssa för alla de förslag som du tycker är bra. 

 
 Det behövs ingen studie- och yrkesvägledning. Eleverna kan själva ta reda på det de 

behöver veta för att kunna välja en utbildning och ett yrke. 

 

 Studie- och yrkesvägledning ska inte vara planerad på förhand. Den ska formas efter de 

olika elevernas olika behov. 

 

 Studie och yrkesvägledning ska vara delvis planerad i förhand. 

 

 Studie- och yrkesvägledning ska vara planerad. Skolan ska ha bestämt i förväg hur man 

vill arbeta med studie- och yrkesvägledning. Verksamheten ska samtidigt vara flexibel. 

Det ska gå att ändra på det man planerat om det behövs. 

 

 Studie och yrkesvägledning ska finnas med i skolans verksamhetsplan som berättar om 

vad som ska erbjudas på skolan och hur det ska göras. 

 
 Studie- och yrkesvägledning ska finnas med i kommunens utbildningsplan som en viktig 

del av barns- och ungdomars utbildning. 

 

 Studie- och yrkesvägledning ska finnas med i skolans timplan för att alla elever ska få 

lika mycket Studie- och yrkesvägledning vilken skola man än går på. 

 

 Studie- och yrkesvägledning borde finnas med på schemat. 

 

 Annat:___________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

2. Vad tycker du ska ingå i en studie- och yrkesvägledande verksamhet? 

Kryssa för de alternativ som du tycker verkar bra. 

 
 Studiebesök på arbetsplats 

 

 Prao (praktik på en arbetsplats).  

 

 Gästföreläsningar och filmer om utbildning eller arbetsmarknad 

 

 Lektioner (temaarbeten/grupparbeten etc.) om utbildning eller arbetsmarknad. 
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 Diskussioner om värderingar, egenskaper, intressen, om hur det är att vara kille eller tjej, 

framtidsdrömmar eller hur vi ska vara mot varandra. 

Om svaret är JA, stryk under de begrepp ovan som du tycker att man ska samtala om i    

skolan. 

 

 Information om utbildning eller arbetsmarknad.  Muntligt, skriftligt eller på datorn. 

 

 Enskilda samtal om framtidsdrömmar, utbildning eller arbetsmarknad. Om JA, med vem? 

Stryk under de alternativ som du tycker är bäst. 

 Studie- och yrkesvägledare   

 lärare    

 mentor 

 Annan:_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

  

 Coaching. En vuxen som uppmuntrar eleverna och hjälper dem att planera sina studier. 

Om JA, vem eller vilka tycker du ska coacha. Stryk under de alternativ som du tycker 

är bra. 

 Studie- och yrkesvägledare  

 Alla lärare på skolan  

 Bara lärare som särskilts utbildats i coaching. 

 Alla lärare ska coacha och alla lärare bör ha en utbildning i coaching. 

 Annat:_____________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 Kulturella besök eller gäster. T.ex. besök i en kyrka, museum, konsert, teater, biograf eller 

liknande.  Eller någon gäst som kommer till skolan och berättar om något sådant ställe. 

 

 Besök i en förening eller att någon kommer till skolan och berättar om sin förening. T.ex. 

en Idrottsförening, Scouterna, Draget (kyrkans barn och ungdomsförening) eller annan 

förening. 

 

 Annat: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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3. Vem eller vilka tycker du ska planera den Studie- och yrkesvägledande 

verksamheten? Kryssa för alla de som du tycker ska vara med och 

planera verksamheten: 

 

 En Studie- och yrkesvägledare   

 Lärarna 

 Fritidspedagoger eller fritidsledare  

 Skolledningen 

 Eleverna 

 Annan:__________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

4. Vem eller vilka tycker du ska utföra Studie- och yrkesvägledande 

verksamhet? Kryssa för alla de som du tycker ska hjälpa till med studie- 

och yrkesvägledningen. 

 

 En Studie- och yrkesvägledare 

 Lärare 

 Fritidspedagoger eller fritidsledare 

 Övrig personal på skolan, t.ex. vaktmästare, personal i matbespisningen m.m. 

 Annan:__________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

5. Anser du att din utbildning har förberett dig på att planera och utföra 

studie- och yrkesvägledande verksamhet i enlighet med nuvarande 

styrdokument som anger att studie- och yrkesvägledning är hela skolans 

ansvar. Fyll i alla de svarsalternativ som stämmer överens med din åsikt. 

 

 Nej, det ingick inte alls i min utbildning.  

 Nej, men det lär man sig på arbetsplatsen. Det behövs ingen mer utbildning. 

 Ja, utbildningen lärde mig att både planera och utföra. 

 Ja delvis, men det borde ha ingått mer utbildning på området. 

 Jag skulle behöva fortbildning på området . 

 

 Annat:___________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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6. Från vilken skolnivå tycker du att studie- och yrkesvägledande 

verksamhet ska finnas med i utbildningen? 

 

 Från förskoleklassen   Från första klass Från årskurs 4. 

 Från årskurs 6  Från årskurs 8 Från årskurs 9 

 Från gymnasiet Elever behöver ingen Studie- och yrkesvägledning 

 

 Annat:___________________________________________________________________ 

Oavsett svar, förklara. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Bilaga 4 – Redovisning av resultat i diagramform. 

 

a) studie- och yrkesvägledarnas svar, uttryckt i antal. 

 
 

 

 

Figur 1.1  Fråga 1 i syv-enkät, bilaga 3a (studie- och yrkesvägledande verksamhet förkortat med 

SYVV).  

 

 

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Det behövs ingen SYVV.

SYVV ska inte vara planerad. Den ska formas efter de 
olika elevernas behov.

SYVV ska vara delvis planerad.

SYVV ska vara planerad.

SYVV ska finnas med i skolans verksamhetsplan.

SYVV ska finnas med i kommunens utbildningsplan.

SYVV ska finnas med i skolans timplan.

SYVV borde finnas med på schemat.

Antal  studie- och yrkesvägledare (av totalt 9 st.).

Hur skulle du vilja att studie- och yrkesvägledande verksamhet var 
strukturerad?
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Figur 1.2  Fråga 2 i syv-enkät, bilaga 3a. 
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Enskilda samtal (se figur 1.2.2).
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Kulturella besök eller gäster.

Besök eller gäster från olika föreningar.

Antal studie- och yrkesvägledare (av totalt 9 st.).

Vad tycker du ska ingå i en studie- och yrkesvägledande verksamhet 
under elevernas skolgång i grund- och gymnasieskola.
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Figur 1.2.1   Följdfråga till ”att diskutera sig själv och andra” i figur 1.2. Fråga 2 i syv-enkät, bilaga 

3a. 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 1.2.2   Följdfråga till ”Enskilda samtal” i figur 1.2. Fråga 2 i syv-enkät, bilaga 3a. 
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Figur 1.2.3  Följdfråga till ”Coaching” i figur1.2. Fråga 2 i syv-enkät, bilaga 3a. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1.3   Fråga 3 i syv-enkäten, bilaga 3a. 
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Figur 1.4.  Fråga 4 i syv-enkät, bilaga 3a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1.5.     Fråga 5 i syv-enkät, bilaga 3a. 
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Figur 1.6.   Fråga 6 i syv-enkät, bilaga 3a. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1.7.    Fråga 7, syv-enkät, bilaga 3a 
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b) En sammanställning av alla elevers svar, uttryckt i %. 

 

 
 

 

 

Figur 2.1    Fråga 2 i elev-enkät, bilaga 3b. 
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Figur 2.1.1   Följdfråga till ”att prata och diskutera” i figur 3.1. Fråga 2 i elev-enkät bilaga 3b. 

 

 

 

 
 

Figur 2.2  Fråga 3 i elev-enkät, bilaga 3b (studie och yrkesvägledande verksamhet förkortat med 
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Figur 2.3  Fråga 4 i elev-enkät, bilaga 3b. 
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Figur 2.3.1   Följdfråga till ”att prata och diskutera” i figur 3.4. Fråga 2 i elev-enkät bilaga 3b. 

 

 

 

 

 
Figur 2.3.2   Följdfråga till ”Enskilda samtal” i figur 3.4. Fråga 2 i elev-enkät, bilaga 3b. 
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Figur 2.4.  Fråga 5 i elev-enkät, bilaga 3b. 

 

 

 

 
 

Figur 2.5.  Fråga 6 i elev-enkät, bilaga 3b. 

 

 

 

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Annan

Övrig personal på skolan.

Fritidspedagog eller fritidsledare

Lärare

Studie- och yrkesvägledare

procent elever

Vem eller vilka tycker du ska utföra studie- och yrkesvägledande 
verksamhet?

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Annan

Elever

Skolledning

Fritidspedagogo eller fritidsledare

Lärarna

studie- och yrkesvägledare

procent elever

Vem eller vilka tycker du ska planera den studie- och 
yrkesvägledande verksamheten?



70 

 

 
 

Figur 2.6.    Fråga 7, elev-enkät, bilaga 3b. 
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c) Elevernas svar uppdelade på pojkar och flickor, uttryckt i %. 

 
 

 

 

Figur 3.1    Fråga 2 i elev-enkät, bilaga 3b. 
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Figur 3.1.1   Följdfråga till ”att prata och diskutera” i figur 4.2. Fråga 2 i elev-enkät bilaga 3b. 

 
 

 

 

 

Figur 3.2  Fråga 3 i elev-enkät, bilaga 3b (studie och yrkesvägledande verksamhet förkortat med 

SYVV). 
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Figur 3.3  Fråga 4 i elev-enkät, bilaga 3b. 
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Figur 3.3.1   Följdfråga till ”att prata och diskutera” i figur 4.4. Fråga 2 i elev-enkät bilaga 3b. 

 

 

 

 

Figur 3.3.2   Följdfråga till ”Enskilda samtal” i figur 4.4. Fråga 2 i elev-enkät, bilaga 3b. 
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Figur 3.4.  Fråga 5 i elev-enkät, bilaga 3b. 

 

 

 

 

 

Figur 3.5.  Fråga 6 i elev-enkät, bilaga 3b. 
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Figur 3.6.    Fråga 7, elev-enkät, bilaga 3b 
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d) Lärarnas svar uppdelade på gymnasielärare och grundskolelärare, uttryckt i 

antal. 

 

 

 

 

Figur 4.1 Fråga 1 i lärar-enkät, bilaga 3c (studie- och yrkesvägledande verksamhet förkortat med 

SYVV).  
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Figur 4.2  Fråga 2 i lärar-enkät, bilaga 3c. 
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Figur 4.2.1   Följdfråga till ”att diskutera sig själv och andra” i figur 2.2. Fråga 2 i lärar-enkät bilaga 

3c. 

 

 

 

 

 

Figur 4.2.2   Följdfråga till ”enskilt samtal” i figur 2.2. Fråga 2 i lärar-enkät, bilaga 3c. 
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Figur 4.2.3   Följdfråga till ”coaching” i figur 2.2. Fråga 2 i lärar-enkät bilaga 3c. 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.3 Fråga 3 i lärarenkät, bilaga 3c. 
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Figur 4.4 Fråga 4 i lärar-enkät, bilaga 3c. 

 
 

 

 

 

Figur 4.5 Fråga 5 i lärar-enkät, bilaga 3c. 
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Figur 4.6 Fråga 6 i lärar-enkät, bilaga 3c. 
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