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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka effekterna av Arbetsplan för studie- och 

yrkesvägledningsverksamheten i Enköpings kommun 2008-2010 för att se hur dessa påverkat 

pedagogerna inom de kommunala grundskolorna i kommunen . Enkäter till pedagogerna och 

rektorsintervjuer har genomförts och det som visat sig ur dessa är att pedagoger och rektorer är 

föga insatt i arbetsplanen. Av de få pedagoger som ansett sig vara insatta i denna har majoriteten 

svarat att de haft nytta av arbetsplanen i sitt arbete. 

Studiens analys indikerar att en förklaring till att så få pedagoger är insatta i och arbetar med 

arbetsplanen ligger i implementeringsinsatserna som gjordes under 2008. Bristerna rör till stor 

del likvärdigheten av implementeringen men även vikten av att det finns en engagerande och 

drivande person som kontinuerligt inspirerar och motiverar arbetet kring Arbetsplanen ute på 

skolorna.  Intressant i detta sammanhang är att pedagogerna själva upplever att de redan 

använder sig av studie- och yrkesorientering i sin undervisning. 
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Abstract 

 

The aim of this study is to investigate the effects of Work plan for study- and vocational 

guidance in Enköpings municipality 2008-2010 to see how it has affected the educators in the 

municipal primary schools. Questionnaires to teachers and interviews with principals have been 

made and it came out that the teachers are not very familiar with the plan. Of the few teachers 

who considered themselves to be familiar with the plan, the majority replied that they had 

benefited from the plan. 

The study´s analysis indicates that one of explanation for why so few educators are aware of and 

working according to the plan is partly in implementation efforts. Weaknesses are shown 

according to the equivalence of the implementation, but also the importance of the existence of 

an engaging and driven person, located at the primary schools, that continuously inspires and 

motivates the teachers to work with this plan. Educators also indicate that they already use 

study-and vocational guidance in their teaching. 
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Inledning 

I ett pressmeddelande som publicerats på Skolverkets hemsida 2006 går det att utläsa att två av tre 

elever klarar gymnasieskolan på tre år
1
. Skolverket har därför haft i uppdrag att stödja kommunerna i 

deras arbete att utveckla studie- och yrkesorienteringen och för detta har det funnits ett projekt där 36 

kommuner agerat som pilotkommuner (Skolverket 2009). Detta indikerar att en stor del av 

gymnasieeleverna i landet inte klarar av gymnasieskolan på tre år och att studie- och yrkesorientering 

har kommit att bli en metod för att se till att fler elever klarar av sina studier. I en artikel i tidningen 

Fokus kommenterar även Jan Björklund problemet med avhoppare. Förklaringen är enligt Björklund 

att skoltrötta gymnasieelever som sökte sig till yrkesprogram upplevde programmen som väldigt 

teoritunga (Garme, 2011). Skolverket har även genomfört en studie med namnet Varför hoppade du 

av? (2007) där Björklunds kommentar får underlag. I denna studie framkom att eleverna får en chock 

när de kommer till gymnasieskolan eftersom de får väldigt svårt att anpassa sig till gymnasieskolans 

arbetssätt med långa lektionspass med mycket stillasittande, vilket man i studien kallar för 

”gymnasiechocken” (Skolverket 2007). 

Enköpings kommun är inget undantag vad gäller avhoppare från gymnasieskolan. Statistik från 

Enköpings gymnasieskola visar en tydlig ökning av antalet elever som går ett fjärde gymnasieår de 

senaste fyra åren. Enköpings kommun såg denna trend tidigare och upprättade därför en Arbetsplan 

för studie- och yrkesvägledningsverksamheten i Enköpings kommun (2008-2010), hädanefter kallad 

Arbetsplanen. I Verksamhetsplan 2008-2010 för Nämnden för förskola och grundskola samt i 

Verksamhetsplan för utbildningsförvaltningen 2008 anges att ett kommunfullmäktigemål är att utöka 

samarbetet mellan grundskola och gymnasieskola för att halvera antalet elever som går ett fjärde 

gymnasieår. För att arbeta mot detta mål gjordes under 2008 denna plan och det definierades fyra 

kommunala mål för att försöka uppfylla nämndmålen. Det första målet handlar om att involvera all 

pedagogisk personal i Arbetsplanen och kontinuerligt arbeta med studie- och yrkesvägledande 

aktiviteter från förskoleklass till vuxenutbildning. De övriga målen innefattar elevernas upplevelse av 

att ha gjort ett väl underbyggt val, likvärdigheten mellan skolorna i kommunen samt elevens 

upplevelse av att ha fått varierade erfarenheter av yrkes- och arbetslivet. Dessa mål bryts ner till lokala 

mål på varje skola och för detta ansvarar rektorn på respektive skola.  

Arbetsplanen har enligt studie- och yrkesvägledarna i kommunen, fått mycket uppmärksamhet runt om 

i landet för att vara en väl genomförd plan. Vägledarna i kommunen har fått många förfrågningar om 

studiebesök av andra vägledare där utomstående studie- och yrkesvägledare, hädanefter benämnt SYV, 

samt övrig personal vill ta del av utarbetningen av Arbetsplanen.  

 

Val av problemområde 

En uppföljning av Arbetsplan för studie- och yrkesvägledningsverksamheten i Enköpings kommun på 

görs uppdrag av skolchefen i Enköpings kommun. Som forskare utgick ifrån skolchefens önskemål 

och valde att genomföra denna forskning med hänsyn till dessa. Dock vill det understrykas att vi inte 

styrts av dessa önskemål i forskningsprocessen utan forskningsfrågor och tillhörande enkätfrågor är 

                                                      
1
 Skolverket: http://www.skolverket.se/publikationer?id=2265  

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2265
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utformade enkom av oss författare. Vidare valdes att inte träffa skolchefen under forskningsprocessen, 

detta för att minska risken för att forskningsarbetet skulle styras i en viss riktning.  

Under vår utbildning på studie- och yrkesvägledarprogrammet på Stockholms universitet har båda 

författarna tidigare kommit i kontakt med Arbetsplan för studie- och yrkesvägledningsverksamheten i 

Enköpings kommun då praktik respektive fältstudier genomförts. Från första stund upplevdes planen 

som positiv i den bemärkelsen att den säkerställer att elever från förskoleklass till vuxenutbildning 

skall få tillgång till studie- och yrkesorienterande aktiviteter av olika slag. När en involvering i 

uppföljningen av planen blev aktuell sågs detta som ett bra tillfälle att få undersöka om planen 

används i den utsträckning som det är tänkt. 

Ett fjärde gymnasieår innebär ofta en brist på motivation och självkänsla för eleven på grund av att 

denna inte klarat av sina studier av olika anledningar. Detta innebär ofta att elevens självförtroende 

sjunker och det är stor risk att denna elev tappar motivationen till studier. När elever är omotiverade 

krävs större resurser av såväl pedagoger som studie- och yrkesvägledare. Därför anses det att det är av 

stor vikt att man ser studie- och yrkesorientering som ett ansvar för hela skolan. Det är inte enbart 

individen som tjänar på att finna studiemotivation utan det kan också ses en samhällsekonomisk 

vinning i att individer finner sin inre drivkraft och motivation för att på så vis tidigare och mer 

effektivt kunna etablera sig på arbetsmarknaden. 

Uppföljningen av Arbetsplan för studie- och yrkesvägledningsverksamheten i Enköpings kommun tros 

kunna leda till en ökad förståelse för vad Arbetsplanen bidragit till, samt att se hur man kan utveckla 

studie- och yrkesorienteringen så att den hjälper till att kommunfullmäktigemålet. Det vill säga att 

halvera antalet elever som går ett fjärde år på gymnasiet. Studien tros också kunna generera 

samhällsnytta eftersom den kan bidra till att andra kommuner kan lära av de erfarenheter som 

framkommit i denna studie.  

 

Förförståelse 

Alla har en förförståelse för olika företeelser bland annat beroende på vilken utbildning man har 

(Holme & Solvang 1991). Det är viktigt att man förstår att det finns ett samband mellan forskaren och 

hur man ser på problemets egentliga innebörd (Marshall & Rossman 2011).  

Vår förförståelse grundar sig i att vi båda har erfarenhet av Arbetsplan för studie- och 

yrkesvägledningsverksamheten i Enköpings kommun från vår praktik. En av oss är anställd inom 

Enköpings kommun som studie- och yrkesvägledare inom grundskolan och arbetar därför med denna 

arbetsplan dagligen. Detta utvecklar en praktisk förförståelse för de dilemman och utmaningar som 

kan uppkomma när man arbetar utefter en Arbetsplan som denna. 

Gällande elever som går ett fjärde gymnasieår så har författarna mött elever som befinner sig i den 

situationen genom att dessa personer själva har sökt vägledning. Av erfarenhet ses att dessa elevers 

motivation för studier brister och att man därför måste jobba hårt med att försöka finna elevens egen 

drivkraft. 
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Syfte 

Syftet med denna undersökning är att se hur Arbetsplan för studie- och yrkesvägledningsverksamheten 

i Enköpings kommun har inverkat på pedagogerna samt att se hur arbetsplanen används.  

 

Antagande 

Om alla pedagoger och övrig personal på skolorna skulle vara insatta i och arbeta kontinuerligt med 

Arbetsplan för studie- och yrkesvägledningsverksamheten i Enköpings kommun så skulle säkerligen 

antalet elever som behöver gå ett fjärde gymnasieår minska drastiskt, på lång sikt. Troligtvis skiljer sig 

också utrymmet för studie- och yrkesorienterande aktiviteter åt mellan olika skolor i kommunen 

beroende på vilken kunskap pedagogerna har kring dessa aktiviteter. Gällande användningen av 

arbetsplanen så är antagandet att den inte används i den omfattning som är tanken och att många av 

pedagogerna inte ser denna arbetsplan mer märkvärdig än någon annan plan som skall tas hänsyn till i 

det pedagogiska arbetet. Hur arbetsplanen inverkat på pedagogernas sätt att arbeta är svårt att tycka till 

om, kanske ligger svaret mer i om den överhuvudtaget inverkat på dem.        

 

Forskningsfrågor 

 Hur används Arbetsplan för studie- och yrkesvägledningsverksamheten i Enköpings kommun 

2008-2010 i kommunens grundskolor? 

 Hur har Arbetsplan för studie- och yrkesvägledningsverksamheten i Enköpings kommun 2008-

2010 inverkat på pedagogernas sätt att arbeta med studie- och yrkesorienterande aktiviteter i 

undervisningen? 

 

 

Avgränsningar 

En avgränsning gjordes till Enköpings kommun och dess kommunala skolor. Det valdes också på 

grund av tidsbrist att inte granska gymnasieskolan samt vuxenutbildningen. Vidare avgränsades 

forskningen till att enbart utforska det första kommunala målet i Arbetsplanen, nämligen det mål som 

säger att all pedagogisk personal skall vara insatt i Arbetsplanen. 

 

Kunskapssyn 

Enligt May (2001) påverkas all forskning av det sociala sammanhang som forskningen ingår i. En 

hermeneutisk kunskapssyn används då tolkningen ses som ett verktyg i vår forskning. I tolkningar av 

skeenden anses inte att det finns någon absolut sanning utan sanningen anses ligga i betraktarens ögon. 

Enligt den hermeneutiska cirkeln bygger tolkningar på varandra vilket innebär att en till synes ny 

tolkning alltid är grundad i en tidigare erfarenhet vilket genererat en viss tolkning . Alla dokument har 
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en social och politisk kontext vilket kommer vara en grund när litteraturstudier genomförs (Ibid.). 

Detta för att få en så rättvis bild som möjligt av det fenomen som återfinns i litteraturen. 

Bakgrund 
 

Under detta avsnitt kommer det att beskrivas vad Arbetsplanen för studie- och 

yrkesvägledningsverksamheten i Enköpings kommun handlar om samt ge en bakgrund till 

uppkomsten av begreppet arbetsplan i skolverksamheten. Vidare beskrivs den litteratur som kommer 

behandlas i denna studie. 

 

Arbetsplan för studie- och yrkesvägledningsverksamheten i 

Enköpings kommun 

Under efterkrigstiden upprättades ett reformprogram av den svenska grundskolan som i det stora hela 

syftade till att skapa ett enhetligt utbildningssystem. Detta reformprogram var genomfört vid 70-talet 

och vid en dåvarande utvärdering av detta såg man ett behov av att skapa en inre struktur för 

grundskolan då man inte uppnådde de mål man satt upp samt att eleverna verkade ha bristande 

motivation gällande läsning, matematik och skrivning (Andersson ur Skolverket 1998). Men även brist 

på lärarkontakt och vägledning var en förklaring till den bristande motivationen. Under 80-talet 

började de generella lösningarna och centrala besluten att ifrågasättas och detta genererade i en period 

där man gick mot en målstyrd skola (Nilsson 2005) . Skolan fick under 80-talet i uppgift att upprätta 

en såkallad lokal arbetsplan där de övergripande abstrakta målen skulle tolkas och omsättas till 

konkret verksamhet (Andersson ur Skolverket 1998). 

En arbetsplan är i grundskolan tänkt att vara ett dokument som beskriver skolans pedagogiska arbete 

och hur detta är tänkt att gå till samt så skall arbetsplanen ta upp olika planer som tas till hänsyn i 

verksamheten för att den skall kunna förbättras och utvecklas (Alexandersson ur Skolverket 1998).  

Arbetsplanen för studie- och yrkesvägledningsverksamheten i Enköpings kommun upprättades enligt 

skolchefen för att halvera antalet elever som går/har gått ett fjärde gymnasieår samt att förbättra 

samarbetet mellan grundskola och gymnasieskola. Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 

tilldelades uppdraget att göra en arbetsplan för vägledningsverksamheten, vilken skulle syfta till att 

uppfylla dessa mål. Syftet med arbetsplanen är att erbjuda likvärdig vägledning på varje stadium, att 

främja väl underbyggda val samt att underlätta övergångarna mellan grundskola och gymnasieskola. 

Med väl underbyggda val menas enligt arbetsplanen att eleven har kunskap både om sig själv men 

också om alternativen som finns runt omkring dem. I arbetsplanen definieras studie- och 

yrkesvägledning till: 

Vägledning i vid bemärkelse innebär ... ”all den verksamhet som respektive institution/organisation 

erbjuder som förberedelse för framtida val av utbildning, yrke, arbete och livsform. I Sverige innebär det 

att i all skolutbildning integrera studie-, yrkes- och arbetslivsorientering och vägledning i snäv 

bemärkelse. Vägledning i vid bemärkelse är alltså i detta fall ett ansvar för hela skolans personal”.  
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Vägledning i snäv bemärkelse innebär ... ”personlig vägledning, enskilt eller i grupp, och de med de 

direkt förbundna aktiviteterna. Det är den interaktionsprocess som bedrivs inom en 

institution/organisation, där en professionell vägledare hjälper enskilda individer att utifrån sina unika 

problemställningar lösa/hantera problem inför val av utbildning, yrke, arbete och livsform 

(karriärproblem). Den personliga studie- och yrkesvägledningen är ett led i den karriär- och 

socialisationsprocess som pågår under individens hela livstid”.  

 (Lindh 1997 ur Arbetsplan för studie- och yrkesvägledningsverksamheten i Enköpings kommun 2007-

2010:3) 

Det delges i planen vilka styrdokument man utgår ifrån när man talar om styrningen av studie- och 

yrkesorienteringen. Här tas skollagen (1985:1100) och  Lpo 94 upp. Vidare beskrivs att arbetsplanen 

utgörs av ett antal olika förslag och exempel på aktiviteter som kan/ska genomföras i de olika 

skolformerna. Det beskrivs att studie- och yrkesorienteringen kommer att ta större plats men det 

handlar inte om att avsätta mer tid utan att snarare få in nya infallsvinklar och perspektiv i sin 

undervisning – man talar alltså om att föra in ett framtidsperspektiv i undervisningen. 

Vidare utläses ur planen att om detta kan genomföras, det vill säga att ge god vägledning, information 

och skapa bättre möjligheter för årskurs nio att göra ”rätt” val så bör detta också generera i färre elever 

på det individuella programmet. 

Det första året, då man arbetade med implementeringen av arbetsplanen, inleddes med att kommunen 

fick projektpengar för utveckling av kvalitet i studie- och yrkesorienteringen. Delar av 

projektpengarna gick till att anställa en studie- och yrkesvägledare som skulle åka runt till alla skolor 

på en såkallad informationsturné. Denna person besökte varje arbetslag från förskolan till årskurs 9 på 

de olika skolorna. Under det första året etablerades en hemsida där pedagogerna kunde få inspiration, 

kunskapsutbyte och konkreta idéer om aktiviteter och övningar. Det genomfördes också en studiedag 

med den pedagogiska personalen på en av skolorna där temat var: Studie- och yrkesorientering – hela 

skolans ansvar vilket blev ett lyckat koncept som användes på ett flertal andra skolor i kommunen.   

Arbetsplanen finns i sin helhet tillgänglig på Enköpings kommuns hemsida
2
. 

 

Resultat av litteratursökning 

Det är viktigt att forskning baseras på tidigare samlad kunskap för att kunna göra ett väl genomtänkt 

jobb (Backman 2008). Därför inleddes arbetet med en litteratursökning där det till stor del valdes 

litteratur utifrån tidigare genomförda kurser i vår utbildning. För att finna litteratur som täcker 

forskningens arbetsområde valdes Skolverkets sökmotor, för att där leta efter andra kommuner som 

också arbetar utefter en Arbetsplan för studievägledningsverksamheten. När utvärdering av arbetsplan 

för studie- och yrkesvägledning skrevs in uppkom 500 träffar. Av dessa träffar togs Botkyrka 

kommuns slutrapport samt Skolverkets egen publikation Kvalitet i studie- och yrkesvägledning – hela 

skolans ansvar med. Det söktes även i olika databaser som: DIVA, LIBRIS, SiRiS och PISA, dock 

utan resultat. 

                                                      
2
  Arbetsplan för studie- och yrkesvägledningsverksamheten i Enköpings kommun 2008-2010 (Dnr 

SKOL2008/107.006): http://www.enkoping.se/swwwing/app/cm/Browse.jsp?PAGE=1145153  

http://www.enkoping.se/swwwing/app/cm/Browse.jsp?PAGE=1145153
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Anknytande litteratur och karriärutvecklingsteorier 
 

Bakgrundslitteratur 

Den grundläggande litteraturen i denna forskning är självklart Arbetsplan för studie- och 

yrkesvägledningsverksamheten i Enköpings kommun 2008-2010 eftersom denna är en grund till hela 

vår forskning. Även Nämndplanen 2007 (Nämnden för förskola och grundskola, 2007) anses vara en 

grund i forskningen eftersom det är i denna nämndplan som det ursprungliga 

kommunfullmäktigemålet anges. Kommunfullmäktigemålet är alltså det mål som ligger till grund för 

de kommunala målen i arbetsplanen. Under våra förstudier av Arbetsplanen framkom också att en 

Handlingsplan för projektet ”Utveckling av kvalitet i studie- och yrkesvägledning” i Enköpings 

kommun (2008) upprättats. Denna anses gagna bakgrundsarbetet för uppsatsen då en inblick i hur det 

initiala arbetet såg ut med Arbetsplanen, kan fås.  

Om dilemman gällande studie- och yrkesvägledarens roll och funktion uppkommer används de etiska 

riktlinjerna som finns för studie- och yrkesvägledare (Sveriges vägledarförening 2007). 

 

Litteratur med relevans för arbetsplanen  

 

Att andra kommuner också upprättat Arbetsplaner för studie- och yrkesvägledningsverksamheter är 

ingen nyhet. Enligt studie- och yrkesvägledare i Enköpings kommun så har Arbetsplanen fungerat som 

en inspirationskälla för många andra kommuner i deras arbete med studie- och 

yrkesvägledningsverksamheten. Därför studerades Skolverkets Kvalitetsutveckling inom studie- och 

yrkesvägledningen (2009). Rapporten tar upp 36 olika lärandeexempel på kommuner som anmält sig 

till ett pilotprojekt gällande utvecklingsområden inom studie- och yrkesvägledning.  Denna rapport har 

vi lyft fram i vår inledning för att visa på att studie- och yrkesvägledningen är en metod för att försöka 

få fler gymnasielever att klara av deras studier under den tilltänkta tiden på tre år. Den har även 

inspirerat oss i utformandet av enkätfrågor på det viset att valde att ta upp sakfrågor i enkäten som 

visat sig ha betydelse för studie- och yrkesvägledningsverksamheten enligt denna rapport.  

Att studie- och yrkesorientering har gått från att vara studie- och yrkesvägledarens ansvar till att 

innefatta hela skolan är en utveckling som skett de senaste åren och genom Skolverkets Kvalitet i 

Studie- och yrkesvägledning – hela skolans ansvar (2008) så kan detta belysas. Denna rapport är en 

del av forskningens litteratur för att kunna understyrka studie- och yrkesorienteringen som ett ansvar 

för hela skolan. Under val av problemområde har vi lyft fram att det krävs mer resurser av all personal 

för omotiverade elever och det är även ur ett samhällsekonomiskt perspektiv till gagn för samtliga om 

studie- och yrkesvägledningen är allas ansvar och därmed kan man arbeta med att finna elevernas egna 

drivkraft och motivation.  

För att finna hur studie- och yrkesorienteringen ser ut i landet så medtas Skolverkets 

kvalitetsgranskning om studie- och yrkesorientering i grundskolan (Skolverket 2007). Denna ses också 

som en nödvändig del i de eventuella jämförelser som görs i analysen och i den slutliga diskussionen. 

Vi har även stöd av denna i analysen av arbetsplanens  inverkan på pedagogernas arbetssätt kring 

studie- och yrkesvägledning. 
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Att upprätta en verksamhetsplan, även kallad arbetsplan, för varje enskild skola är en lång process men 

det är någonting som varje enskild skola skall ha. I grundskolornas arbetsplan skall också 

verksamheten finnas omnämnd enligt skolchefen i Enköpings kommun. Vilket betyder att de 

kommunala mål som kommunen satt upp skall brytas ner till lokala mål i respektive verksamhetsplan. 

Skolverket har upprättat en bok, ”Vägar till lokal arbetsplan” (Skolverket 1998) vari forskare 

uttrycker sina åsikter kring hur man skall upprätta en arbetsplan. Dessa forskares åsikter anses komma 

till nytta av då forskningen tittar på hur arbetsplanen för studie- och yrkesvägledningsverksamheten i 

kommunen byggts upp men även då de olika verksamhetsplanerna på grundskolorna granskas för att 

se hur man brutit ner de kommunala målen i arbetsplanen till lokala mål på varje enskild skola. 

Diskussionen kring verksamhetsplanerna samt nämndplanen förs sedan under diskussionen. 

 

Anknytande teorier 

 

Under studie- och yrkesvägledarutbildningen studeras ett antal olika karriärutvecklingsteorier och 

förenklat kan det sägas att dessa teorier hjälper oss att förstå vad som ligger till grund för de olika val 

en människa gör under sin livstid. Under diskussionen kommer karriärutvecklingsteorierna att 

reflekteras över i relation till vad dessa skulle kunna bidra med till arbetsplanen för studie- och 

yrkesvägledningsverksamheten. Nedan ges kortfattad information om de teorier som anses relevanta 

för den kommande diskussionen. 

 

Gottfredsons theory of circumscription, compromise and self-creation (Gottfredson ur Brown 2002) är 

en sociologisk teori som tar upp barn- och ungdomars utveckling ur ett kognitivt, psykologiskt och 

socialt perspektiv. Författaren talar om att barn och ungdomar går igenom olika processer där 

ungdomar gör ”avgränsningar” gällande den egna karriärutvecklingen. Syftet med denna teori är att 

försöka förhindra dessa avgränsningar för att individen ska få en så optimal karriärutveckling som 

möjligt. Denna teori anses kunna kopplas till Arbetsplanen man har i Enköpings kommun och på så vi 

förhoppningsvis kunna styrka upplägget av studie- och yrkesorientering – hela skolans ansvar. 

 

Social Cognitive Career Theory (Lent, Brown & Hackett ur Brown 2002) är en konstruktivistisk teori 

som lyfter fram tron om att individen har kapacitet att påverka sin egen utveckling och omgivning. 

Människan söker bekräftelse eller uppskattning för det vi gör och detta sker genom en kognitiv 

process som samspelar med den omgivningen som vi befinner oss i. Det är viktigt med vår 

självskattning enligt denna teori. Vidare säger teorin att vi konstruerar oss själva och våra intressen 

utefter den uppskattningen vi får från andra. Detta kan innebära att vi begränsar oss och våra 

intresseområden till sådant som vi är bra på eller tror oss vara bra på. Ju mer självskattningen stärks 

desto mer blir människan motiverad att handla, lära och att utvecklas. Även denna teori tros kunna 

nyttjas i de resonemang när det handlar om att se till varför det är viktigt att motivera eleverna samt 

hjälpa dem att välja. Men denna teori kan också lägga en grund till varför studie- och yrkesorientering 

bör vara hela skolans ansvar. Skulle studie- och yrkesorientering vara hela skolans ansvar så skulle 

individens förutsättningar för att fatta beslut gällande studie- och yrkesval stärkas enligt Skolverkets 

allmänna råd (Skolverket 2009) och därigenom skulle troligtvis också motivationen utvecklas vilket 

många skolor brottas med idag.  

 

Careershipteorin är en utvecklingsinriktad teori som skapades av Donald E. Super och har sin 

utgångspunkt i såväl utvecklingspsykologin, socialpsykologi och differentialpsykologin. Super ser på 

en individs yrkeskarriär över tid och menar att en människas sätt att tänka, handla och förändras 

utvecklas i och med att individen själv mognar (Savickas ur Brown 2002). Vidare menar Super att 
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människan i sitt liv antar olika roller där en av rollerna är yrkesrollen och i just utbildnings och 

yrkesval strävar vi efter att försöka realisera vår självuppfattning. Teorin kretsar kring tre 

nyckelbegrepp: Lifespan, lifespace och self-concept. Det som är relevant för vår vidare diskussion är 

de olika livsstadierna som återfinns under lifespan där Super menar att vi under livet går igenom vissa 

stadier som är åldersrelaterade. Under uppväxten 4-14 år är den del av livsstadierna som här är 

relevanta eftersom eleverna i studien går i grundskolan och är i den åldern. Här menar Super att 

förmågan att fatta beslut och göra sina indivdiella val ökar men även att självuppfattningen utvecklas. 

Även individens sociala förmåga börjar här ta form och individen blir alltmer medveten om sin egen 

framtid (Savickas ur Brown 2002).  
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Metod 

Undersökningsstrategi 
 

Det genomfördes en empirisk uppföljning av Arbetsplan för studie- och 

yrkesvägledningsverksamheten i Enköpings kommun. Enkäter genomfördes i syfte att se hur 

Arbetsplanen inverkat på pedagogernas sätt att arbeta med denna. Intervjuerna, intervjufrågor se bilaga 

3, genomförs med rektorer på 4 kommunala skolor för att se hur de implementerat planen på skolorna. 

Hur enkäter samt intervjuer genomfördes kan ses under rubriken genomförandesteg, se nedan. 

 

Metoder och tekniker 

Det har använts en kvantitativ forskningsmetodik (Marshall & Rossman 2011) då det genom enkäter 

har studerats pedagogernas användning av Arbetsplanen för studie- och 

yrkesvägledningsverksamheten. Den kvantitativa forskningsmetodiken blandades med en kvalitativ 

metodik då intervjuer genomfördes med fyra personer. Data inhämtades alltså från flera olika 

perspektiv, nämligen enkäter, intervjuer samt litteraturstudier. Detta innebär att metodtriangulering 

användes (Johannessen & Tufte 2003).  

I forskningens intervjuer valdes att utgå ifrån det Johannessen och Tufte (2003) kallar för delvis 

strukturerade intervjuer. Det finns då inget direkt frågeformulär utan mer en intervjuguide med teman 

och generella frågor som ska tas upp under intervjuns gång. Teman bestäms av de olika 

forskningsfrågor som undersökningen ska belysa. Frågorna är alltså så att man uppmanar den 

intervjuade att komma med fördjupande information. Detta sätt ger en bra balans mellan 

standardisering och flexibilitet. 

 

Genomförandesteg 

Vår uppföljning inleddes med ett möte med skolchefen för att på detta sätt säkerställa att syftet med 

uppföljningen gick i linje med uppdraget. Under vecka 14 skickades e-post till gymnasieskolans 

rektor, se bilaga 1. Därefter planerades att enkäter skulle genomföras under vecka 15, se bilaga 2. 

Slutligen sammanställdes resultat och det diskuterades och reflekterades, utifrån inkomna uppgifter, 

vad en fortsättning på Arbetsplanen skulle kunna innebära.  

 

Urval och urvalsgrupp 

Enkäterna genomförs på alla kommunala grundskolor. Vi har valt att genomföra enkäterna med tre 

stycken pedagoger på varje kommunal grundskola. I kommunen finns 13 stycken grundskolor och 

därigenom blir det totala antalet enkäter 39 stycken. Vi valde att tilldela personerna i urvalsgruppen 

karaktäristika för att få till ett sannolikhetsurval. Sannolikhetsurval betyder i detta sammanhang att 

man inte godtyckligt väljer ut deltagare utan att det finns en matematisk slumpmässighet. De första tre 
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personerna som uppfyllde dessa karaktäristika på respektive skola skulle varit de pedagoger som 

enkäten genomförts med. Karaktäristika som skulle uppfyllas var följande: Fast anställd, högerhänt, 

födda första halvan på året (januari-juni).  Dessvärre fick detta urval omarbetas, anledning se under 

rubriken datainsamling, till att rektor väljer tre valfria pedagoger från årskurs F-9 som fick genomföra 

enkäten. Den karaktäristika som kvarstår är att pedagogerna skall vara fast anställda. 

Det skulle ha genomförts intervjuer med fyra stycken rektorer i kommunen. Dessa valdes ut genom 

lottning. Varje huvudrektor för alla kommunala grundskolor i kommunen skrevs upp på lappar och 

läggs i ett kärl. Därefter drogs fyra stycken namn ut. Om någon av dessa inte ville medverka så 

använde vi oss av en förstahandsreserv samt en andrahandsreserv vilka lottades fram vid samma 

tillfälle. Vid kontakten av dessa rektorer så valde den fjärde rektorn att avstå intervju och därav 

kontaktades den första reserven. Denna person kunde ej nås och då tidspress förelåg och därför valdes 

det att gå vidare med den andra reserven. Denna reserv kontaktades men valde att avstå. Därigenom 

genomförs enbart tre intervjuer istället för de ursprungliga fyra. Här väljs ett slumpmässigt val för att 

senare kunna göra statistiska generaliseringar (Johannessen & Tufte 2003). Det görs ett strategiskt val 

(Ibid.) då det väljs ut att det är rektorer som ska intervjuas och detta urval har gjorts utefter vilka 

informanter som är lämpligast att intervjua för att belysa forskningsfrågornas grund gällande 

implementeringen av arbetsplanen. 

 

Datainsamling 

Under vecka 14 planerades att skicka e-post till rektor för Enköpings kommuns gymnasieskola för att 

få statistik på hur många elever som gått ett fjärde gymnasieår under åren 2005-2010 (enligt bilaga 1). 

För att kunna hålla tidsramen för uppföljning valdes inledningsvis att åka ut till samtliga 13 skolor och 

genomföra enkäten. Dessvärre insågs efter besök på två av skolorna att det var oerhört svårt att få tag i 

pedagoger genom att komma ut till skolorna oannonserat. Strategin ändrades till att genomföra 

enkäten via e-post. Enkäten beräknas ta cirka 15 minuter att genomföra och skickades via e-post till 

respektive rektor för vidarebefordring till pedagogerna, se bilaga 4.  Påminnelser mejlades ut dagen 

innan deadline men utan någon direkt respons varför det mejlades en till påminnelse till de skolor som 

ej besvarat enkäten dagen efter deadline igen. Två dagar efter deadline kontaktades uppdragsgivaren 

som i sin tur skulle kontakta berörda rektorer för att påminna ytterligare en gång. Den 5 maj 

kontaktades rektorerna via telefon för påminnelse och då inkom några fler enkäter.  

 

Intervjuerna genomfördes då det passar rektor själv eftersom rektorerna troligen har mycket inplanerat. 

Det kommer dock att skickas e-post till de aktuella rektorerna under vecka 13 för att fråga om 

personen vill delta i intervjun samt bestämma tid för denna. 

 

Bortfall 
 

Av 39 stycken enkäter har det inkommit 24 stycken besvarade enkäter. Ett bortfall med 15 stycken 

enkäter. Trots upprepade påminnelser, fyra stycken, så har vissa skolor inte besvarat enkäten. Två 

enkäter inkom efter att arbetet redan fortskridit långt in i analysarbetet varför dessa valdes att inte tas 

med. En enkät utöver dessa 24 var tvungen att plockads bort då tre enkäter från den aktuella skolan 
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redan hade inkommit. Även vid intervjuerna blev det ett bortfall då en av de framlottade rektorerna 

inte ville delta och inte heller dennes reserv som vi lottat fram ville delta. De uppgav tidsbrist som skäl 

till deras val att avstå. 

 

Tillförlitlighet och giltighet 

Forskningsfrågorna i detta arbete är framtagna utifrån vårt syfte och enkätfrågorna är utformade utefter 

forskningsfrågorna. På detta sätt kan det ses till att syftet finns som en röd tråd genom hela arbetet och 

att enkätfrågorna ger svar på forskningsfrågorna (Kjellberg 2009).  I och med att triangulering som en 

forskningsmetod så ökar tillförlitligheten (Marshall & Rossman 2011).  Tillförlitligheten bibehålls 

också eftersom det under arbetet letas efter fakta som visar på en eventuell motsats till det som påstås i 

uppsatsen men även att jämföra och alltid söka alternativa svar på en viss företeelse (Ibid.).  

Enkäten är för att engagera deltagaren gjord med en klar struktur, ett begripligt språk men också hela 

tiden med medvetenheten om vad det är som skall mätas (Holme & Solvang 1991). Enkäten är rent 

tekniskt utformad så att svaren lätt kan överföras från enskild respondents enkät till en dator (Holme & 

Solvang 1991). Detta för att minimera risken för godtyckliga svar där tolkningen av svaret gör att 

tillförlitligheten minskar. 

Enkäten testas innan undersökningen genomförs, detta för att öka sannolikheten att tolkningen av 

frågorna blir så pass tillförlitlig som möjlig samt för att också kunna revidera enkätens struktur och 

tydlighet (May 2001).  

 

Etiska ställningstaganden 

I uppföljningsarbetet av Arbetsplanen har Marshall och Rossmans (2011) syn på att bygga upp en bra 

grund för sitt forskningsarbete anammats. De belyser respekten för människors privatliv, anonymitet 

samt deras rätt att neka till deltagande i studien. Vidare belyses vikten av att se till att ingen person 

kommer till skada på grund av deltagande i studien. Detta liknar Forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (1999)
3
 där det specificeras 4 huvudkrav. 

Informationskravet uppfylls genom att alla deltagare informeras om syftet med studien. Nästa krav 

kallas för samtyckeskravet. Detta krav uppfylls i och med att informera alla deltagare om att det 

givetvis är valfritt att delta. Konfidentialitetskravet uppfylls genom att deltagande i studien erhåller en 

anonymitet då deltagarna inte behöver ange sina personuppgifter. Dessutom kommer allt material att 

kasseras efter uppsatsarbetets slutförande. Nyttjandekravet tillgodoses genom att materialet endast 

kommer att användas i detta specifika forskningsändamål.  

 

 

Bearbetning och analys av resultatdata 
 

Enkäten kommer att sammanställas genom att använda oss av programmet Microsoft Office Excel. 

Där kommer enkätsvaren att generera skapa tabeller för de olika enkätfrågorna och på så sätt redovisas 

                                                      
3
Forskningsetiska principer: http://www.tenk.fi/hymy/files/Ruotsin_ohje_1990.pdf (2011-03-13) 

http://www.tenk.fi/hymy/files/Ruotsin_ohje_1990.pdf
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hur alla deltagare svarat på enkäten. Därefter kommer vissa av svaren att göras om till procentsatser så 

att det i löpande text blir lättare att utläsa resultaten. I samtliga fall kommer motsvarande tabell att 

visas som figur i uppsatsen.  
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Resultat 

Enkät till pedagoger 
 

Enkäten gick ut till 13 stycken rektorer vilka i sin tur skulle vidarebefordra denna till 3 stycken 

pedagoger på skolan. Totalt antal utgivna enkäter blir således 39 stycken. Av dessa 39 pedagoger som 

blev tilldelade enkäten inkom endast svar från 24 stycken. Ett bortfall på cirka 38% av det 

ursprungliga antalet enkät som skickades ut.  På vissa av enkäterna hade respondent fyllt i mer än ett 

svarsalternativ, dessa svar är medtagna. Därför kan ibland det totala antalet svar skilja sig från antalet 

respondenter.  

 

  

Figur 1: Enkätfråga 1 (N= 39, n=29) 

Där N= det totala antalet deltagande i enkäten, hela populationen, n= totala antalet respondenter på 

respektive fråga. Av första enkätfrågan kan det utläsas att de flesta pedagogerna uppger att det är 

rektorn som ansvarar för Arbetsplanen. Ungefär hälften så många uppger att det är studie- och 

yrkesvägledaren som ansvarar för Arbetsplanen. 
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Figur 2: Enkätfråga 2 (N=39, n=30) 

11 stycken personer uppger att det är SYV som gett dem kännedom om arbetsplanen. 10 stycken 

uppger dock att det är rektor som informerat dem om arbetsplanen.  

På denna fråga fanns ett fält för kommentarer. Svaren redovisas nedan: 

” Men vilken plan är det? Verksamhetsplan, arbetsplan, kursplan, fotbollsplan osv.” (Svar: SYV) 

”Vi tog upp den i arbetslaget” (Svar: genom självstudier) 
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Figur 3: Enkätfråga 3 (N=39, n=23) 

Där skala använts så är 1 inte insatt och 4 mycket insatt.. Under enkätfråga 3 kan det utläsas att det är 

dubbelt så många pedagoger som upplever att de inte är insatta i Arbetsplanen än de som är mycket 

insatta i den.  

 

  

Figur 4: Enkätfråga 4 (N=39, n=23) 

Majoriteten, 62,5%, anger att skolan avsätter tillräckligt med tid för att pedagogerna skall kunna få in 

studie- och yrkesorientering i sin undervisning.  
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Figur 5: Enkätfråga 5 (N=39, n=24) 

Majoriteten anger att arbetsplanen inte har hjälpt pedagogerna att föra in studie- och yrkesorientering i 

undervisningen.  

Denna fråga hade ett fält för kommentarer där följande svar inkom: 

”Vår studieoch [sic] yrkesvägledare informerade oss om planen och vi arbetade utifrån den på storyline ht 

2010.” (Svar: Ja) 

”Den känns mer aktuell för senare år än den jag undervisar i just nu.” (Svar: Nej) 

”Använder studiebesök och i 3:an får barnen göra arbetsplatsbesök hos sina föräldrar, har även gjort 

studiebesök med hela klassen hos morföräldrar.” (Svar: Ja) 

”Har inte arbetat så mycket med den” (Svar: Nej) 

”Jag har inte tid eller tar mig inte tid med den då jag borde göra det och att det skulle vara intressant” 

(Svar: Nej) 

”Jobbar med de yngre barnen och för dem ligger SYV lite för långt bort från deras verklighet” (Svar: Nej) 

”Som arbetslagsledare driver jag att de lägre årskurserna ska få endag-prao etc. Men i min egen un [sic]” 

(Svar: Nej) 

”Vi gjorde ett stort arbete med prao i början när vi fick planen presenterad. En av mina elever skad [sic] 

vid sin prao. Ingen tog ansvar för detta och i planen fanns inte heller något stöd för detta därför har planen 

inte hjälpt. Kanske något att se över?” (Svar: Nej) 

”Till viss del, men jag kan inte säga att jag är insatt i den” (Svar: Nej) 

”SYV är alldeles för lite ute i verksamheten” (Svar: Nej) 

”Dagen när eleverna åker in till idrottshallen för att träffa företagare är en bra dag” (Svar: Nej) 
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”Har nog inte riktigt tagit mig tiden att tänka igenom hur jag kan göra inom mina ämnen” (Svar: Nej) 

”Praktisk hjälp av SYV samt pedagogiska diskussioner med kollegor har saknats” (Svar: Nej) 

”Jag har haft det naturligt i min undervisning då vi pratat samhälle och yrken. En förälder osm arbetar 

som metrolog har varit i klassen och undervisat en förmiddag. Jag har använt mig av föräldrar med olika 

yrken som kommit till klassen och berättat” (Svar: Nej) 

”Arbetar som speciallärare och har ej haft anledning” (Svar: Nej) 

”Vi har kunnat låta eleverna vara ute på PRAO” (Svar: Ja) 

”Vi har pratat om nyttan man har av mina ämnen, svenska, engelska och franska i olika yrken” (Svar: Ja) 

”Tänker mer medvetet på att nämna olika yrken när det faller sig naturligt i den ordinarie undervis [sic]”  

(Svar: Ja) 

”Har tidigare haft samtal med SYV i arbetslaget om detta och då blivit ”påmind” och tänker nu ännu mer 

än innan på det” (Svar: Ja) 

”Mycket aktiv syoperson” (Svar: Ja) 

”Kommunen har tillsatt en person som har kommit ut i skolorna och pratat om framtida yrkesval. 

Kommunen har också haft utbildning för arbetslagsledarna. Vi fick lite inspiration pga. Deras vilja till 

entreprenöriellt lärande” (Svar: Ja) 

 

 

  

Figur 6: Enkätfråga 6 (N=39, n=24) 

Här framkommer att majoriteten av pedagogerna har svarat att de använder planens förslag och idéer 

ganska lite eller inte alls.  

Förklaring: Där skala 1-4 använts är 1 använder den inte alls och 4 använder den mycket. 
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Enkätfråga 6: På en skala från 1-4, hur mycket skulle du säga att du 
använt dig av planens förslag och idéer på studie- och 
yrkesorienterande aktiviteter sedan planen infördes?
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Figur 7: Enkätfråga 7 (N=39, n=20) 

Här utläses att majoriteten, 12 pedagoger av 20, anger att det inte anordnas mer studie- och 

yrkesorienterande aktiviteter nu än innan planen infördes.  

Förklaring: De personer som svarade Nej på denna fråga, det vill säga 60% av respondenterna, skulle 

inte besvara nästkommande fråga. 

De fyra respondenter som ej svarade på denna fråga skrev alla i fältet för kommentarer att de inte 

visste och en utvecklade detta till att svara: ”Det ser nog olika ut från klass till klass”. 

Denna fråga hade ett fält för kommentarer där följande svar inkom: 

”Vet ej” (Svar: Nej) 

”Det ser nog olika ut från klass till klass” (Svar: blankt) 

”Jag jobbar på lågstadiet och har inte direkt någon yrkesvägledning i undervisningen, men vi pratar om 

vad man kan jobba med i yrkeslivet, vad man gör när man är arkitekt, ingenjör, rörmokare osv. Och var 

man kan läsa till de olika yrkena” (Svar: Ja) 

”Tidigare fanndet [sic] en ”mässa” där eleverna kunde träffa olika yrkesgrupper. Vi fick även hit fler 

yrkesgrupper till skolan” (Svar: Nej) 

”Liknande aktiviteter vi gjorde förut i olika årskurser gör vi fortfarande” (Svar: Nej) 

”Vet ej, har inte jobbat så många år som lärare och de första åren är mycket nytt att gå igenom så man tar 

till sig lite åt gången” (Svar: Blankt) 

”Vi var ganska duktiga innan planen sattes i verket. Delar av kommunens plan är hämtade från projektet 

skola-arbetslivjag drev på Västerleden. Ngt [sic] mer prao i lägre årskurserna har vi nu” (Svar: Nej) 
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Enkätfråga 7: Anordnas det mer studie- och 
yrkesorienterande aktiviteter på skolan nu än 

innan Arbetsplanen infördes?
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”Något lite. Min uppfattning är att en del arbetslag skickar ut elever på prao för att få tid för tex rättning 

av Nationella prov osv” (Svar: Ja) 

”Ja bland de äldre barnen” (Svar: Ja) 

”Vi hade en handlingsplan tidigare men den utökades efter det att arbetslaget hade gått igenom SYV 

planen. Vi har också haft mer prat runt framtida val och yrken i våra klasser” (Svar: Ja) 

”Det skiljer mellan pedagogerna, en del gör mycket, andra lite. Jag försöker ta vara på t ex inbjudningar 

från Hälsoäventyret, biblioteket, muséet” (Svar: Nej) 

”Nej vi har arbetat med minisamhälle, besök på arbetsplatsen osv innan arbetsplanen men vi har kunnat 

sätta ord och förrtydliga [sic] teori konrta [sic] praktik och varit mera målinriktade” (Svar: Nej) 

”Vet ej!” (Svar: Blankt) 

  

Figur 8: Enkätfråga 8 (N=39, n=8) 

Av de personer som svarade ja på frågan om de studie- och yrkesorienterande aktiviteterna ökat sedan 

arbetsplanen tillkom så svarade samtliga respondenter att denna ökning beror på att arbetsplanen 

tillkommit. 

Denna fråga hade ett fält för kommentarer där följande svar inkom:  

”Delvis” 

”Engagerade pedagoger i arbetslaget, duktiga föräldrar som tar emot sina egna och andras barn” 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ja Nej

Enkätfråga 8: Beror ökningen av studie- och 
yrkesorienterande aktiviteter på att planen 

tillkommit?



20 

 

Rektorsintervjuer  

Inledningsvis ställdes frågan om hur intervjupersonerna arbetar med Arbetsplan för Studie- och 

yrkesvägledningsverksamheten i Enköpings kommun. Ingen av rektorerna uppgav att Arbetsplanen är 

ett dokument som används dagligdags. En rektor säger att: ”I tänket har vi inte använt den, men 

omedvetet har den använts” (Intervju, 2011-04-06). Utan när arbetsplanen kom så användes 

Arbetsplanen mer som en checklista än som en arbetsplan. Vid implementeringen så uttryckte 

rektorerna att de gjorde en inventering av vad som gjordes på respektive skola och där framkom att de 

redan gjorde många av de saker som står i Arbetsplanen. Samtliga rektorer upplever att det är många 

olika planer att ta hänsyn till i verksamheten och en av rektorerna gav som förslag att för att lyfta 

Arbetsplanen så borde exempelvis studievägledarna i kommunen komma ut vid terminsstart och 

”promota” planen. Detta för att föra upp den till ytan så att den inte glöms.  

På frågan om vem som ansvarar för arbetsplanen så svarade två av rektorerna att det är de själva som 

ansvarar för den medan den tredje rektorn inte fick frågan ställd mer implicit i intervjun. Dock kan det 

avläsas i transkriberingen att denna rektor tilldelat arbetslagen ett ansvar för arbetsplanen. Vidare 

uppgav samtliga rektorer att de tycker att planen bidragit med att föra upp studieorienteringen till ytan. 

Man förstår vad det är man gör och vad aktiviteterna syftar till. En av rektorerna uppger även att denne 

inte kände till att så mycket arbete med det egna jaget ingår i studie- och yrkesorienteringsarbetet. 

Denne säger följande i intervjun:    

Så väldigt mycket med det här att stärka jaget, du kan bli vad du vill, det finns inga begränsningar. 

Mycket det hade vi inte förstått tror jag innan att det hade så mycket med studie- och yrkesvägledning att 

göra. Att den här kunskapen om sig själv liksom, att dom fokuserade så mycket på det också. Så det blev 

nog en sån här aha-upplevelse för många (Intervju 2011-04-20). 

Samtliga rektorer kopplar ihop Arbetsplanen med entreprenöriellt lärande och samtliga inser vikten av 

att integrera dessa med varandra. Rektorerna uppgav även att planen är konkret och lätt att ta till sig. 

Problemet med planen, enligt en rektor, ligger dock i att få in planen i verksamheten utan att det skall 

bli merjobb. En annan rektor upplever dock att planen finns i verksamheten och när frågan om 

huruvida Arbetsplanen är inskriven i deras verksamhetsplan så blev svaret att den inte är inskriven 

utan ligger på arbetslagens ”bord”. 

En av rektorerna tog upp likvärdighet som en viktig faktor till vad denna planen har medfört. Tidigare 

kunde det se väldigt olika ut på olika skolor medans nu finns en helt annan möjlighet att följa upp och 

se att alla gör dessa saker vilket i sin tur bidrar till en likvärdighet. Det finns nu en annan möjlighet till 

likvärdighet (Intervju, 2011-04-15).   
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Analys  

 

Denna forskning syftar till att ta reda på hur arbetsplanen har använts samt att se hur arbetsplanen har 

inverkat på pedagogernas sätt att arbeta med studie- och yrkesorientering. Därför delas analysen in i 

två delar. Den ena delen tar upp användningen av arbetsplanen och hur detta har fungerat. Den andra 

delen tar upp hur arbetsplanen har påverkat pedagogernas sätt att arbeta med studie- och 

yrkesorientering. 

I ett inledningsskede av denna studie gjordes en bedömning av vilken typ av litteratur som skulle 

kunna komma att användas i den kommande analysen, se sidan 6. Under studiens gång och vid 

bearbetning av resultat framkom dock ett nytt perspektiv vilket inte var väntat. Därför kommer det i 

analysen att tillkomma ny litteratur som ej medtagits och behandlas i bakgrundsavsnittet. 

  

Användningen av Arbetsplanen 
 

Genom enkätresultat samt rektorsintervjuer kan en tendens ses som tyder på att användningen av 

arbetsplanen varit bristfällig. I enkäten kan det utläsas att majoriteten av respondenterna är föga insatt i 

planen då enbart 4% av de tillfrågade pedagogerna uppger att de använt sig mycket av planens förslag 

och idéer, se figur 6. I rektorsintervjuerna uppkommer ett nästintill motstånd till nya planer av 2 

rektorer. En av dessa uppger att planer ofta tenderar att bli en ”hyllvärmare” och därigenom inte 

används och de framkom också diskussioner i vissa av intervjuerna att man anser att det finns för 

mycket olika planer i kommunen som varje enskild skola skall ta hänsyn till i sin verksamhet. Pierre 

(2007) skriver att decentraliseringen är orsaken till denna otydlighet då den skapat en större 

beslutandearena där fler aktörer ingår och formulerar mål och normer för skolan.  En rektor uppger 

också att de önskar att de olika planerna skulle kunna ta hänsyn till varandra och även denna 

problematik tas upp av Pierre (Ibid.) då han belyser problematiken med att olika aktörer styr utan att ta 

hänsyn till varandra. Detta kan även vara en förklaring till varför pedagogerna inte är insatta i 

arbetsplanen - just för att det finns så många aktörer med olika styrning inom skolvärlden, vilket 

resulterar i en otydlighet som indirekt drabbar just pedagogerna. 

Vad som också framkommit i rektorsintervjuerna är att man i ett inledningsskede under 

implementeringen av Arbetsplanen gjorde en inventering av respektive skolas studie- och 

yrkesorienterande insatser. Man använde då Arbetsplanen som en slags avstämningslista där man 

bockade av vad man genomför respektive inte genomför. Det visade sig också i rektorsintervjuerna att 

denna inventering var den insats man gjorde gemensamt ute på de aktuella skolorna. Sedan överlät 

man ansvaret, enligt 2 rektorer, till respektive arbetslag till att jobba vidare med detta, vilket 

uppenbarligen inte gjorts om man läser i figur 6 där det är hela 86 % som uppger att man använder 

planens förslag och idéer lite eller inte alls. Skolverket (2010) skriver i reportaget Att förändra 

framgångsrikt att det vid implementering är pedagogerna som är kärnan i förändringsarbetet och måste 

därför involveras. Den som har ansvar för att involvera pedagogerna är, enligt Skolverket (Ibid.), 

rektor. Rektor måste finnas med och vara med som beslutsfattare och en drivande diskussionspart. För 

detta krävs att rektor har en tydlig kunskap och förmåga att stödja lärarna i förändringsprocessen 

(Ibid.).  
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En indikation från enkäten är att hur man fick kännedom om planen har ingen påverkan på hur pass 

insatt man är eller hur mycket man använder sig av arbetsplanen. Detta påvisar att vem det är som 

presenterar planen för pedagogen har ingen betydelse för varken användningen av planens idéer eller 

förslag eller hur pass insatt pedagogerna är i arbetsplanen. Oberoende av yrkesgrupp så kan det enligt 

skolverkets reportage (2010) utläsas att det som behövs för en lyckad implementering handlar om 

vilket engagemang och kunskap personen som stöttar pedagogerna besitter. Nyckeln för ett lyckat 

mottagande handlar alltså inte om introduceringen då man introducerar exempelvis nya arbetsplaner, 

enligt Skolverket (Ibid.). Skolverket menar att personen som ansvarar för att stötta pedagogerna i deras 

förändringsarbete bör ha: 

1. ett tydligt uppdrag från sin arbetsgivare,  

2. klart formulerade åtaganden,  

3. en tydlig ansvarfördelning,  

4. tydligt kommunicerade förväntningar på vad de ska åstadkomma, samt  

5. stöd av en kontinuerlig uppföljning och möjlighet att ändra inriktning på insatserna vid behov
4
  

Bäck & Larsson (2008) skriver om implementeringsforskningen och att det absolut inte är ovanligt att 

beslut inte genomförs så som det var tänkt från början. Författarna menar att det finns två olika 

anledningar till detta och det första är att man under implementeringen tänkte fel, detta kallas 

”teorifel”. Det andra är ”implementeringsfel” där författarna anger att det var rätt tänkt under 

implementeringen men fel genomfört. Lundquist 1987 (ur Bäck & Larsson 2008) har framtagit en 

modell över varför implementeringen ibland blir fel där den första förklaringen i modellen handlar om 

att genomförarna inte förstår vad de skall genomföra då politiska mål kan vara väldigt luddiga och kan 

tolkas på olika sätt. Vidare kan det vara så enkelt att man inte vill genomföra besluten eller att det inte 

finns tillräckliga resurser för att genomföra dessa (Ibid.). I detta fall indikerar rektorsintervjuer samt 

enkätsvar att det rör sig om att genomförarna, det vill säga pedagogerna, inte vet vad de skall 

genomföra samt att det i implementeringsskedet uppkom ett missförstånd då rektorsintervjuerna 

uppger att man genomförde en slags inventering av studie- och yrkesorienteringen på skolan, vilket 

inte var tanken med arbetsplanen.   

I rektorsintervjuer såväl som i spontana intervjuer med studie- och yrkesvägledare har det kommit till 

vår kännedom att många är missnöjda med den organisatoriska verksamheten kring arbetsplanen. 

Vissa av rektorerna uppger ett missnöje över implementeringen av arbetsplanen då deras skolor 

försummats genom bristande insatser i implementeringsfasen. Att rektorer och studie- och 

yrkesvägledare visar tendenser till ett missnöje med de organisatoriska insatser kring arbetsplanen 

leder till en bristande likvärdighet då eleverna i slutänden inte får samma tillgång till vägledning i och 

med att implementeringsinsatserna skiljt sig åt mellan skolorna. Kommunen ska, enligt Quennerstedt 

(ur Pierre 2007) ge förutsättningar för en likvärdighet på ett sätt som gagnar elevens utveckling. Att 

alla elever får en likvärdig vägledning brister även då det vid granskning av nämndplanen 2011 och 

vissa av grundskolornas verksamhetsplaner upptäckts att arbetsplanen inte finns omnämnd i något av 

dessa dokument, vilket de borde enligt skolchefen. Även detta bidrar till en minskad likvärdighet i 

vägledningen då alla elever uppenbarligen inte haft samma tillgång till vägledning.  

Skolverket (2009) skriver i de allmänna råden för studie- och yrkesorientering att:  

                                                      
4
 Skolverket 2010.  Att förändra framgångsrikt. Tillgänglig via internet: 

http://www.skolverket.se/sb/d/4018/a/21694 

 

http://www.skolverket.se/sb/d/4018/a/21694
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Kvaliteten på studie- och yrkesorienteringen är beroende av hur kommunen och skolan prioriterar och 

organiserar verksamheten (Skolverket 2009:9) 

Detta understryker också det som tidigare nämnts gällande nämndplan och verksamhetsplanerna. Att 

studie- och yrkesorientering inte är en fråga som prioriteras enligt kommunens nämndplan leder också 

till en försämring av studie- och yrkesorienteringsverksamheten eftersom kvalitén på denna är 

beroende av hur kommunen och därigenom också skolorna prioriterar verksamheten. 

  

Arbetsplanens inverkan på pedagogernas arbetssätt kring studie- 

och yrkesorientering 
 

Majoriteten av respondenterna i enkäten anger att arbetsplanen inte hjälpt pedagogerna att föra in 

studie- och yrkesorientering i undervisningen. De pedagoger som ej tycker att arbetsplanen har hjälpt 

de att föra in studie och yrkesorientering i undervisningen uppger att de inte är insatta i planen. Av 

totalt 14 stycken så svarar 6 stycken att de inte alls är insatta i planen, det vill säga en 1:a på skala 1-4, 

där 1 är inte insatt och 4 mycket insatt. Detta i relation till de som svarat att arbetsplanen har hjälpt de 

att föra in studie- och yrkesorientering i undervisningen. Av totalt 9 stycken så har 6 stycken svarat en 

3:a på skala 1-4. Detta pekar på ett samband mellan hur pass insatt pedagoger är i planen och om de 

upplever att planen hjälpt de att föra i studie- och yrkesorientering i undervisningen. Ju mer insatt man 

är desto större verkar sannolikheten vara för att man anser att planen hjälpt mig att föra in studie- och 

yrkesorienteringen i undervisningen. En förklaring till detta kan vara att de som är mer insatta kanske 

fått ett helt annat stöd än de som inte är insatta, vilket även stöds i Skolverkets reportage (2010) där 

man säger att en av de viktigaste ingredienserna till en lyckad implementering är att uppmuntra och 

stödja pedagogerna i deras engagemang . Dilemmat med detta är dock att det är för få pedagoger som 

har satt sig in i arbetsplanen. Hela 83% är som sagt föga insatta i Arbetsplanen. En förklaring till att 

det är så många pedagoger som är dåligt insatta i planen kan dels bero på det som tidigare nämnts från 

Skolverkets reportage (2010), att det krävs ett engagemang och en drivande motor för ett 

förändringsprojekt, vilket bör vara rektor enligt arbetsplanens eftersom det är rektor som är ytterst 

ansvarig för detta på skolorna. I kvalitetsgranskning av studie- och yrkesorientering inom grundskolan 

(Skolverket 2007) sägs det att få rektorer förstår att mål, uppföljning och utvärdering krävs för att 

utveckla studie- och yrkesorienteringen. Även Thomas Johansson menar i Kvalitet i studie- och 

yrkesvägledning - hela skolans ansvar (Skolverket 2008) att för att kvalitén på studie- och 

yrkesorienteringen ska öka så måste man stärka rektorerna och föra att närmre samtal med dessa. En 

annan förklaring till hur pass insatt pedagogen är skulle kunna vara det faktum att lärarnas yrkesroll 

har förändrats betydligt under de senaste åren enligt både Pierre och Fredriksson (ur Pierre 2010) och 

att detta påverkat hur pedagogerna själva ser på sin yrkesutövning och vad som är respektive inte är 

deras ansvar. En av de rektorsintervjuer som genomfördes i denna undersökning resulterade också i en 

kommentar från en rektor att pedagogerna är väldigt benägna att se till att ”någonting lyfts ur 

ryggsäcken om någonting skall stoppas ner”. Indikationerna till att pedagogerna inte är insatta eller 

använder sig av arbetsplanen är någonting som bör tas på allvar, speciellt med tanke på att det i de 

allmänna råden för studie- och yrkesorientering (Skolverket 2009) tydligt anges att för att skolans 

möjligheter till att ge elever förutsättningar för att fatta beslut kring studie- och yrkesval ska öka så är 

det viktigt att alla som arbetar med och kring eleverna samverkar (Ibid.).   

Enligt enkätsvaren så har inte tiden varit ett problem då man skulle försöka få in studie- och 

yrkesorienteringen i undervisningen eftersom majoriteten av pedagogerna svarar att de har tillräckligt 
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med tid för detta, se figur 4. Vissa av de fria kommentarerna i enkäten tenderar att påvisa en tendens 

mot att pedagogerna redan anser sig ha med studie- och yrkesorientering i sin undervisning. Vilket i 

sig kan vara en förklaring till varför de anser sig ha tid för studie- och yrkesorienteringen medan de 

samtidigt säger att de inte använder sig av planens förslag och idéer. Av de pedagoger som uppger att 

skolan inte avsätter tillräckligt med tid för att föra in studie- och yrkesorientering i undervisningen så 

uppger majoriteten att de inte är insatta i arbetsplanen. Därtill uppger även alla utom en av dessa 

respondenter att arbetsplanen inte har hjälp de att föra in studie- och yrkesorientering i undervisningen. 

Detta pekar på att denna tredjedel av deltagarna kan vara hindrade att använda sig av arbetsplanen på 

grund av brist på tid. I arbetsplanen så kan man dock utläsa att det inte handlar om tid då man ska få in 

studie- och yrkesorientering i sin undervisning, utan snarare om en ny dimension av undervisningen. 

Detta skeende kan tolkas som en brist i implementeringen då Lundquist 1987 (ur Bäck & Larsson 

2008) beskriver den modell han tagit fram om varför det blir implementeringsfel. En av orsakerna i 

hans modell handlar om att man fått otillräckliga resurser, vilket också har skett här då denna tredjedel 

av deltagarna, rimligtvis skulle kunna vara hindrade att använda sig av arbetsplanen på grund av 

tidsbrist. 
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Slutsatser 
 

Vi har nedan valt att besvara de forskningsfrågor vilket arbetet utgått ifrån, för att därefter bemöta det 

initiala antagandet som gjordes. 

 

Hur används Arbetsplan för studie- och 

yrkesvägledningsverksamheten i Enköpings kommun 2008-2010 i 

kommunens grundskolor? 
 

Av resultaten har det snarare framkommit i vilken omfattning arbetsplanen använts än hur den 

använts. Det visade sig att många av enkätrespondenterna inte använder sig av förslagen och idéerna i 

denna i den utsträckning som trotts då forskningsarbetet inleddes.  I den minoritet arbetsplanen 

används så har det framkommit att den mer används som en slags ”checklista” än för dess 

ursprungliga tanke.  

Det indikeras i denna forskning en brist i implementeringsinsatserna och Skolverket (2010) skriver att 

det krävs en nyckelperson i implementeringen som engagerar och stöttar pedagoger under hela tiden 

som implementeringen sker, för att införandet av exempelvis en ny arbetsplan skall bli så bra som 

möjligt. En modell gjord av Lundquist 1987 (ur Bäck & Larsson 2008) gällande implementering säger 

också den att politiska mål ibland är så luddiga att de tolkas på olika sätt och därigenom förstår inte 

heller deltagarna hur de skall genomföra de olika målsättningarna. Denna modell pekar också på 

tidsbrist, det vill säga, otillräckliga resurser kan vara en anledning till att det sker implementeringsfel.  

 

Hur har Arbetsplan för studie- och yrkesvägledningsverksamheten i 

Enköpings kommun 2008-2010 inverkat på pedagogernas sätt att 

arbeta med studie- och yrkesorienterande aktiviteter? 
 

Majoriteten anger att arbetsplanen inte hjälpt dem att föra in studie- och yrkesorientering i sin 

undervisning samt att det inte heller är mer studie- och yrkesorienterande aktiviteter nu än innan 

arbetsplanen infördes. Dock har det framkommit att om du är väl insatt i arbetsplanen så hjälper den 

dig att föra i studie- och yrkesorientering i undervisning. Problemet är att majoriteten inte är väl insatt 

i planen och därigenom inte upplever att den bidrar till deras möjlighet att få in studie- och 

yrkesorientering i undervisningen. Att majoriteten av pedagogerna inte är använder arbetsplanen kan 

påverka dels kvalitén av studie- och yrkesorienteringen vilket tas upp av Johansson (ur Skolverket 

2008) där han menar att man måste arbeta närmre rektorerna för att kunna utveckla studie- och 

yrkesvägledningens kvalitet. Dels påverkas också likvärdigheten av studie- och yrkesorienteringen och 

därigenom också elevens utveckling, vilket Quennerstedt (ur Pierre 2007) beskriver som kommunens 

ansvar då kon skriver att kommunen ska ge förutsättningar för en likvärdighet som gagnar elevens 

utveckling. 
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Bemötande av det initiala antagandet 
 

Angående det initiala antagandet som gjordes så bemöts detta med att säga att det delvis stämmer, 

delvis inte. Det har framkommit i denna forskning att majoriteten av pedagogerna är föga insatt i 

arbetsplanen och därför vidhålls antagande om att om alla pedagoger vore insatta så hade säkerligen 

antalet elever som går ett fjärde gymnasieår minskat. Detta är dock i nuläget svårt att förutspå eftersom 

en implementering, enligt Skolverkets upplysningstjänst, tar tid och resultaten på antalet 

fjärdeårselever kan inte ses i nuläget. Att utrymmet för studie- och yrkesorienterande aktiviteter kan 

skilja sig mellan skolorna är någonting som detta forskningsarbete tyvärr inte kom att rikta in sig på. 

Att kunskapen hos pedagogerna för dessa aktiviteter varierar är någonting som framkom genom 

enkäten då pedagogerna tillfrågades om de anser att planen hjälpt dem att få in studie- och 

yrkesorientering i undervisningen. I dessa fria svar framkom att alla ser väldigt olika på studie- och 

yrkesorientering och att förvånansvärt många ser studie- och yrkesorientering som någonting som är 

ett ansvar för studie- och yrkesvägledaren. Att användningen av arbetsplanen är bristfällig var 

någonting som antogs i början av arbetet vilket också visade sig tydligt i enkätundersökningen. Initialt 

ansågs det svårt att tycka till om hur arbetsplanen inverkat på pedagogernas sätt att arbeta med studie- 

och yrkesorientering och idag kan detta delvis hållas med om. Det har i arbetet varit svårt att få en 

inblick i detta skeende just för att det är så pass många pedagoger som dessvärre inte alls eller föga 

varit insatt i arbetsplanen. 
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Diskussion 

Resultat 
 

Detta arbete var från början ett uppdrag från skolchefen i Enköpings kommun där man ville veta vad 

Arbetsplanen för studie- och yrkesvägledningsverksamheten bidragit till. I ett inledningsskede valde vi 

att rikta in detta arbete mot pedagogernas syn på arbetsplanen och vad den bidragit med. Detta arbete 

kan bland annat bidra med en inblick i hur en implementeringsinsats kan gå till gällande en arbetsplan 

och vad man bör tänka på då man inrättar en sådan arbetsplan i kommunala skolor. Vad vi själva 

ställer oss frågande till i detta arbete är det faktum att forskningsfrågorna till slut inte kom att besvaras 

explicit. Under genomförandet av forskningen styrdes resultaten mot att handla om varför 

pedagogerna inte var insatta i planen och vad det kan bero på mer än att besvara själva frågan om hur 

arbetsplanen används av pedagogerna. 

Att pedagogerna anser sig ha med studie- och yrkesorientering i sin undervisning ger också övriga 

fungeringar kring själva implementeringen av Arbetsplanen. Vi tror att det kan vara så att när skolan 

gick igenom själva arbetsplanen och använde den som en såkallad checklista för vad man gör 

respektive inte gör på skolan så medverkade denna inventering till att pedagogerna sett att de redan 

gör en hel del i sin undervisning och därför valt att inte lägga ner mer tid på arbetsplanen.  

Det är fyra pedagoger som ej vet vem som ansvarar för Arbetsplanen. Analyseras detta så kan det 

påvisas en tendens som tyder på att dessa pedagoger inte satt sig in i arbetsplanen och inte använder 

sig av planens tankar och idéer. En av dessa fyra upplever dock att hon/han är väl insatt i arbetsplanen 

men använder sig helt enkelt inte av dess förslag och idéer. En fundering är här om dessa pedagoger 

har saknat en ledande aktör på sin skola, vilket Skolverket (2010) säger är en viktigt del i en bra 

implementering. 

En stor brist i detta arbete ligger i mängden bortfall som skedde under resans gång. Väldigt få 

pedagoger svarade på enkäten och ett stort bortfall blev därför resultatet. I och med detta bortfall så 

kan det inte heller ges en heltäckande bild över hur arbetsplanen används i dagsläget utan det kan 

endast visa på indikationer. Att inte alla enkäter kom in är en tråkig omständighet, dock väldigt vanlig 

om vi förstått det hela rätt. Anmärkningsvärt är dock att detta bortfall skedde trots många påminnelser 

om enkäten.  

Att arbetsplanen ska vara aktuell och användas av pedagogerna då den varken finns omnämnd i 

nämndplanen eller i verksamhetsplanerna, är en ekvation som inte går ihop. Att arbetsplanen ej är 

förankrad på det sätt man önskar kan vi inte se som så konstigt då inte kommunen heller skrivit in det 

som ett prioriterat mål. Även enkätsvaren pekar mot att den var mer levande tidigare då den fanns med 

mer som en del i kommunala målen. 

Vi vill slutligen påpeka en medvetenhet om att rektorsintervjuernas resultatredovisning kan uppfattas 

som föga utvecklad. Detta är dock medvetet och beror helt enkelt på att det i rektorsintervjuerna inte 

kom fram tydliga svar på majoriteten av de intervjufrågor vi ställde. En upplevelse från vår sida är att 

rektorerna försökte kringgå ämnet vi ville tala om. Detta påverkade vår resultatredovisning då vi valde 

att inte redovisa oväsentligt ”småprat” under intervjuns gång.   
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Metod 
 

Vid val av metod så ser vi att den kvalitativa metoden genom enkäter och intervjuer var fördelaktig att 

använda i detta sammanhang, med hänsyn till de forskningsfrågor som formulerades i det inledande 

forskningsarbetet. Vi ser en styrka i att vi använt båda dessa för att få en heltäckande bild av det 

område som skulle studeras. Dock skulle vi vilja kommentera den enkätutformning som gjordes i detta 

forskningsarbete. Vi borde använts oss av skalfrågor i stället för skala 1-4. Detta för att det hade gått 

att få ut mer information av svaren om man exempelvis hade haft Mycket, lagom, lite och inte alls, då 

det är mindre chans att det tolkas olika av respondenterna. Det är också lättare att få en tydlighet i 

löpande text om man har ”begrepp” förknippade med svaret, istället för siffrorna 1-4 som vi hade.  

 

Framtid 
  

I framtiden skulle arbetet kring arbetsplanen gynnas av en mer omfattande utvärdering eller 

uppföljning eftersom implementeringen av arbetsplanen inte fungerade i den omfattning det var tänkt. 

Skolverket (2009) menar också att uppföljning är en grundförutsättning för att kommuner skall kunna 

avgöra vilka åtgärder som skall vidtas. Med denna mer omfattande undersökning av kommunens 

grundskolor skulle man sedan kunna gå vidare med att göra stödinsatser där man ser att arbetet med 

planen brister, vilket Skolverket (Ibid.) också framhäver när de skriver att ett utvärderingsarbete ligger 

till grund för beslut om åtgärder och insatser. För detta ansvarar såväl kommunen som skolans 

ledning. För detta krävs enligt Skolverket (Ibid.) en bra dialog mellan såväl politiker, förvaltning, 

skolledning och pedagoger om verksamhetens ramar och villkor. Varför vi än en gång vill poängtera 

vikten av att utreda arbetsplanen.  

I studerandet av arbetsplanen så finner man en gedigen uppsättning förslag och idéer som skall 

medverka till ett framtidsperspektiv i undervisningen vilket i sig ska generera, så som vi förstått det, 

en nyfikenhet på framtiden. Att detta är viktigt understryks flera gånger i Arbetsplanen men varför 

detta är viktigt för eleven står det dessvärre ingenting om. Därför rekommenderas också att det i 

arbetsplanen ges utrymme för en tydligare förklaring till varför studie- och yrkesorienterande 

aktiviteter är speciellt viktigt under grundskoleåldern. Detta kan göras med hjälp av 

karriärutvecklingsteorier där vi författare kan se tydliga vinster med att koppla samman dessa med 

arbetsplanen. Inte bara det faktum att Gottfredsons forskning (Gottfredson ur Brown 2002), förklaring 

av teorier se under avsnittet anknytande teorier, kan ge såväl pedagogerna som eleverna förklaringar 

på varför vi människor föredrar vissa yrken framför andra och hur det kommer sig att våra förutfattade 

meningar finns. Likväl kan också Social Cognitive Career Theory (Lent, Brown & Hackett ur Brown 

2002) hjälpa oss att se varför det är viktigt att motivera elever och hjälpa dem att välja då denna teori 

bygger på synen att vi konstruerar oss själva och våra intressen utefter den uppskattningen vi får från 

andra. Detta kan innebära att vi begränsar oss och våra intresseområden till sådant som vi är bra på 

eller tror oss vara bra på. Ju mer självskattningen stärks desto mer blir människan motiverad att 

handla, lära och att utvecklas. Även Careershipteorin (Savickas ur Brown 2002) är en teori som kan 

belysa vikten av studie- och yrkesorienterande aktiviteter då denna teori tar upp människans liv i olika 

åldersrelaterade stadier där grundskoleåldern innefattar en tid där förmågan att fatta beslut och göra 
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sina individuella val ökar men även självuppfattningen utvecklas. Även individens sociala förmåga 

börjar här ta form och individen blir alltmer medveten om sin egen framtid. 

 

Vad vi också vill rikta uppmärksamheten till är det faktum att arbetsplanen inte tas upp i varken 

nämndplan eller verksamhetsplaner för grundskolorna i kommunen. Detta ser vi som en stor brist. En 

grundbult i en implementeringsinsats handlar om att alla skall vara väl informerade om den kommande 

förändringen, då i synnerhet rektor (Skolverket 2010). 

Vad som även framkom i detta arbete som är värt att ta upp till diskussion är att studie- och 

yrkesorienteringen i kommunen inte verkar vara likvärdig, trots denna arbetsplan. Pedagoger samt de 

rektorer vi intervjuat har inte samma enhetliga bild över vad som ingår i studie- och yrkesorientering 

och skillnad mellan pedagoger ses också. Att förändra studie- och yrkesorienteringen på en 

organisatorisk nivå kan vara ett svar på problemet. Kanske bör det vara en ännu tydligare central 

styrning kring vad som skall tas upp i de studie- och yrkesorienterande aktiviteterna. En central 

styrning leder också, enligt Johansson (ur Skolverket 2008) i Kvalitet i studie- och yrkesvägledning - 

hela skolans ansvar, till en ökning av kvaliteten på studie- och yrkesvägledningen då en central 

studievägledning kan leda till att vägledarna kan hjälpa till att granska varandra, med förutsättningen 

att man jobbar tätt ihop. Han menar vidare att den del av studie- och yrkesvägledningen som är svår att 

mäta kan komma att belysas genom detta eftersom att vägledarna så, som sagt, kan granska varandra i 

frågor som service, närhet och tillgänglighet (Ibid.). 
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Bilagor 

 

Bilaga 1(5) 

Hej! 

Vi är två studenter på studie- och yrkesvägledarprogrammet på Stockholms Universitet som har fått i 

uppdrag av Göran Hedström att följa upp Arbetsplanen för studie- och yrkesvägledningsverksamheten 

i Enköpings kommun. Uppdraget innebär att vi i vår c-uppsats kommer att följa upp arbetsplanen där 

syftet med forskningen är att genomföra en undersökning kring Arbetsplan för studie- och 

yrkesvägledningsverksamheten i Enköpings kommun och dess effekter.  

För att kunna genomföra detta behöver vi årsvis statistik som visar antalet elever som går ett fjärde 

gymnasieår för åren 2005-2010.  

Vi önskar givetvis få dessa uppgifter snarast. Ring oss gärna om någonting verkar oklart. 

Med vänliga hälsningar 

Tanja Tervahauta   

Jessica Björndahl-Johansen  
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    Bilaga 2(5) 

ENKÄT GRUNDSKOLAN 

Arbetsplan för studie- och yrkesvägledningsverksamheten i Enköpings kommun 2008-2010 

 

 

Definition av Studie- och yrkesorientering: ”all den verksamhet som respektive 

institution/organisation erbjuder som förberedelse för framtida val av utbildning, yrke, arbete och 

livsform. I Sverige innebär det att i all skolutbildning integrera studie-, yrkes- och 

arbetslivsorientering och vägledning i snäv bemärkelse. Vägledning i vid bemärkelse är alltså i detta 

fall ett ansvar för hela skolans personal”. (Lindh 1997)  

 

Syftet med denna enkät är att undersöka Arbetsplan för studie- och 

yrkesvägledningsverksamheten i Enköpings kommun och dess effekter. 

 

Skola:_____________________________ 

 

Datum:_______________ 

 

Pedagog från årskurs:_________________ 

 

1. Vem ansvarar för planen på er skola? 

 Rektor 

 Studie- och yrkesvägledaren 

 Pedagogerna 

 Vet ej 

 

2. Hur fick du kännedom om planen? 

 Kollega 

 Rektor 

 Genom självstudier 

 Den har inte presenterats för mig 

 SYV 

 Annat:_______________________________________________________ 

 

3. På en skala från 1-4, hur pass insatt är du i Arbetsplanen? Där 1 är inte insatt och 4 är mycket 

insatt. 

 1   2   3   4 
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      Bilaga 2 (5) 

4. Känner du att er skola avsätter tillräckligt mycket tid för att du ska kunna få in studie- och 

yrkesorientering i din undervisning? 

 Ja 

 Nej 

 

5. Har Arbetsplan för studie- och yrkesvägledningsverksamheten i Enköpings kommun 2008-2010 

hjälpt dig att föra in studie- och yrkesorientering i undervisningen? 

 Ja 

 Nej 

Motivera ditt svar! 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

6. På en skala från 1-4, hur mycket skulle du säga att du använt dig av planens förslag och idéer på 

studie- och yrkesorienterande aktiviteter sedan planen infördes? Där 1 är använder den inte alls 

och 4 är använder den mycket. 

 1   2   3   4 

 

7. Anordnas det mer studie- och yrkesorienterade aktiviteter på skolan nu än innan Arbetsplanen 

infördes? 

 Ja 

 Nej (besvara ej fråga 8) 

Motivera ditt svar! 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

8. Beror ökningen av studie- och yrkesorienterande aktiviteter på att planen tillkommit? 

 Ja 

 Nej 

Om nej, vad tror du att ökningen beror på? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

VI TACKAR DIG FÖR DITT DELTAGANDE OCH ÖNSKAR DIG EN FORTSATT TREVLIG DAG! 

Jessica Björndahl-Johansen & Tanja Tervahauta 
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Bilaga 3(5) 

Förslag till intervjufrågor – rektorsintervjuer 

 

 Kan du berätta hur ni arbetar med Arbetsplanen för studie- och yrkesvägledningsverksamheten. 

 Vem ansvarar för Arbetsplanen på skolan? 

 Kan du berätta om hur Arbetsplanen implementerades på er skola. 

 Hur använder skolan Arbetsplanen i sitt dagliga arbete? 

 Hur har er skola brutit ner Arbetsplanens mål till skolans verksamhetsplan? 

 Vad har Arbetsplanen tillfört pedagogerna på skolan? 

 Vad anser du om att Arbetsplanen ligger på nämndenivå? 
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 Bilaga 4 (5) 

E-post till rektorer för vidarebefordring till tre pedagoger 

 

Hej! 

Med anledning av ett uppsatsarbete kontaktar jag (undertecknad) och min kollega Tanja Tervahauta er. Vi 

är två studenter vid Stockholms Universitet som just nu skiver vår c-uppsats i slutet av vår utbildning på 

studie- och yrkesvägledarprogrammet.   

 

Vi har fått i uppdrag av Göran Hedström att göra en uppföljning av Arbetsplanen för studie- och 

yrkesvägledningsverksamheten i Enköpings kommun.  

 

Vi behöver nu er hjälp. Bifogat i mailet finns en digital enkät. Därför vill vi att ni rektorer vidarebefodrar 

detta mail till tre fast anställda pedagoger på er skola (valfri årskurs). Enkäten kan genomföras när som 

helst och även hemma eftersom man svarar i dokumentet. 

 

OBS! Enkäten genomförs i bifogat dokument. Pedagogerna svarar alltså genom att skriva i det 

befintliga dokumentet. 

 

Instruktion till pedagog: 

 Öppna enkäten och spara den på datorn.Öppna den sparade filen och fyll i dina svar direkt 

i dokumentet. 

 Spar sedan dokumentet igen så att dina svar kommer med i det sparade dokumentet. 

 E-posta tillbaka enkäten med dina svar till 

jessica.bjorndahl@fjardhundra.enkoping.se SNARAST, dock senast 27 April. 

 

 

Givetvis behandlas svaren anonymt. 

 

Tack för hjälpen! 

 

Med vänlig hälsning, 

Jessica Björndahl-Johansen 

Tanja Tervahauta  
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