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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att beskriva betydelsen av studie- och yrkesvägledande aktiviteter med 

barn i åldrarna sju till tolv år. Kvalitativa intervjuer genomfördes med sex examinerade studie- och 

yrkesvägledare som bedriver studie- och yrkesvägledningsverksamhet med barn i grundskolans år 

1-6 eller fungerar som stöd till pedagoger som arbetar med studie- och yrkesorienterande 

verksamhet med barn i dessa åldrar. Resultatet visade att intervjupersonerna anser att arbetet måste 

påbörjas tidigt, helst redan i grundskolans första år, för att målen så som de skrivs fram i de 

nationella styrdokumenten ska kunna uppnås. De förutsättningar intervjupersonerna menade krävs 

för att tidig vägledning ska kunna bedrivas är av såväl strukturell som av individuell art. Slutsatsen 

som drogs var att studie- och yrkesvägledande aktiviteter som påbörjas i grundskolans tidigare år 

och som följer elevernas kognitiva utveckling kan medverka till att eleverna ökar sina 

förutsättningar att göra väl underbyggda val i framtiden. 
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Abstract 

The main purpose of this study was to describe the importance of educational and vocational 

guidance activities for children, seven to twelve years old. Qualitative interviews were conducted 

with six guidance counselors engaged in this type of activities or counselors that provides support 

to educators working with these matters. The result showed that the respondents believe that the 

work must be started early preferably already the first year in primary school to achieve the 

objectives of the national steering documents. The conditions interviewees felt necessary for the 

early guidance to be conducted are both individual and structural, such as economical factors. 

Conclusion drawn was that educational and vocational guidance activities that start in primary 

school and follows students' cognitive development can help the students increase their ability to 

make informed choices in the future. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key words 

Guidance counseling, career education and guidance, curriculum for the compulsory school, 

steering document, cognitive development in children 



 

1 

 

Innehåll 

1. Inledning .................................................................................................................................. 1 

1.1 Problemområde .................................................................................................................................. 2 

1.2 Tidigare erfarenheter och förkunskaper ............................................................................................. 3 

1.3 Begrepp .............................................................................................................................................. 3 

1.4 Syfte ................................................................................................................................................... 4 

1.5 Forskningsfrågor ................................................................................................................................ 4 

1.6 Avgränsningar .................................................................................................................................... 4 

1.7 Kunskapssyn ...................................................................................................................................... 4 

2. Bakgrund ................................................................................................................................. 6 

2.1 Utvecklingspsykologiska teorier ........................................................................................................ 6 

2.1.1 Piagets teori om intellektuell och kognitiv utveckling ............................................................... 6 

2.1.2 Vygotskijs teori om språk- och begreppsutveckling .................................................................. 7 

2.2 Karrärutvecklingsteorier .................................................................................................................... 9 

2.2.1 Gottfredsons Theory of Circumscription and Compromise ....................................................... 9 

2.2.2 Teori och praktik ...................................................................................................................... 12 

2.3 Studie- och yrkesvägledning i grundskolan ..................................................................................... 13 

2.3.1 Yrkesvägledning i folkskolan 1958 .......................................................................................... 14 

2.3.2 Utredningen karriärvägledning.se.nu ...................................................................................... 15 

2.3.3 Rapporten Kvalitet i studie- och yrkesvägledning – hela skolans ansvar ................................ 17 



2 

 

2.3.4 Skolverkets Allmänna råd ........................................................................................................ 18 

2.3.5 Den nya läroplanen, Lgr 11 ...................................................................................................... 19 

2.3.6 Skolverkets syn på tidig vägledning ......................................................................................... 20 

3. Metod ..................................................................................................................................... 22 

3.1 Undersökningsstrategi ...................................................................................................................... 22 

3.2 Metoder och tekniker ....................................................................................................................... 22 

3.3 Genomförandesteg ........................................................................................................................... 23 

3.4 Urval och urvalsgrupp ...................................................................................................................... 24 

3.5 Datainsamling .................................................................................................................................. 24 

3.6 Bearbetning av data .......................................................................................................................... 25 

3.7 Tillförlitlighet och giltighet .............................................................................................................. 26 

3.8 Etiska ställningstaganden ................................................................................................................. 26 

4. Resultat och tolkning ............................................................................................................ 28 

4.1 Process, faktiska resultat och önskade resultat................................................................................. 28 

4.2 Fördelar med tidig vägledning ......................................................................................................... 31 

4.3 Reaktioner från eleverna .................................................................................................................. 33 

4.4 Förutsättningar ................................................................................................................................. 35 

4.5 Handlingsplaner, lokala och nationella styrdokument ..................................................................... 38 

4.6 Samarbete......................................................................................................................................... 40 

4.7 Reaktioner från vuxenvärlden .......................................................................................................... 43 

4.8 Nackdelar ......................................................................................................................................... 45 



3 

 

4.9 Vad respondenterna gör inom tidig vägledning ............................................................................... 45 

5. Slutsats ................................................................................................................................... 50 

6. Diskussion .............................................................................................................................. 52 

6.1 Resultat ............................................................................................................................................ 52 

6.2 Metod ............................................................................................................................................... 53 

6.3 Framtid ............................................................................................................................................. 54 

7. Källförteckning ..................................................................................................................... 56 

Bilaga 1: Intervjuguide 

Bilaga 2: Texten i e-postmeddelandet som skickades ut av Lärarnas Riksförbunds medlemsenhet 

Bilaga 3: Etisk information till utvalda intervjupersoner 

 



 

1 

 

1. Inledning  

Den sexårige pojken lever ut sina fantasier om ett vuxenliv. Han klarar allt, inget arbete är honom 

främmande. Ena dagen är han bonde och har alla maskiner som traktens lantbrukare har, nästa dag 

är han fyrvaktare, sjökapten, kontorist, poliskommissarie, läkare eller driver ett bageri, en 

restaurang eller en skönhetssalong. Hans låtsashustru är en ytterst kompetent yrkeskvinna och 

jobbar omväxlande som lokförare, arkeolog, veterinär eller lärare, vid sidan av driver hon en 

camping och föder upp dromedarer. Det finns inga gränser för vad man kan bli, allt som han ser och 

hör talas om är möjligt. Begränsningar som hänger samman med könstillhörighet, social bakgrund 

eller intellektuell förmåga har ännu inte börjat påverka den unge pojkens drömmar. 

 

Barn har i alla tider lekt yrkeslekar och låtsats vara vuxna med olika arbeten för att förbereda sig för 

vuxenlivet. De har fantiserat om vad man gör som vuxen och haft drömmar om vad de ska bli. I 

skolan har de lärt sig från grunden sådant som en vuxen måste kunna – läsa, skriva, räkna – och 

successivt fått öva sina färdigheter. När skoltiden gått mot sitt slut har de fått hjälp att välja en 

passande yrkesbana. Det har fungerat ganska bra, valet av yrkesbana har ofta varit ett val för livet. 

Så ser det inte ut idag. Idag ställs människor många gånger under livet inför avgörande val, val som 

kräver god självkännedom och en förmåga att söka och värdera information för att komma fram till 

beslut som är bra för individen. Också den färdigheten, att kunna göra väl underbyggda val, kräver 

träning från unga år men processen startar oftast först när valet till gymnasiet närmar sig. 

 

Vägledningsinsatser och lärande om karriärutveckling, som inleds först när eleverna är i 14-15-

årsåldern, missar en lång och viktig period i barns och ungas utveckling, menar vi. Om kunskaper i 

val och väljande och hur man formar sin karriär och sitt liv verkligen ska ha en chans att bli så 

integrerade i människor att de faktiskt bidrar till ett livslångt lärande måste vägledningsarbete starta 

mycket tidigare. Att kunna se fler alternativ än de som uppenbart finns precis framför näsan, att 

utveckla tro på sin egen förmåga och att reflektera över hur man själv tänker och går till väga i en 

valsituation är färdigheter som behöver övas, bearbetas och utvecklas om och om igen, i takt med 

att man växer, mognar och lär.  

 

Det är fullt möjligt och dessutom av stor vikt att påbörja studie- och yrkesvägledningsprocessen 

redan under de första skolåren. Teorier inom såväl utvecklingspsykologi som karriärutveckling 

visar på detta och det är också något som utmålas som önskvärt i såväl skollag som i ansvarig 

myndighets anvisningar. Vi har samlat på goda exempel och satt in dem i sitt teoretiska 

sammanhang och diskuterat värdet av dessa insatser. Vår förhoppning är att resultatet av vår 

undersökning ska locka professionella vägledare, skolpersonal, beslutsfattare och föräldrar att 

gemensamt verka för en vägledning som i realiteten är en angelägenhet för alla som arbetar i 

skolan, det vill säga hela skolans ansvar. 
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1.1 Problemområde 

Studie- och yrkesvägledning – hela skolans ansvar! Det är ambitionen, både för den enskilde 

vägledaren och för lagstiftaren. Vägledningen bör genomsyra hela skolan, både horisontellt – över 

hela kollegiet inklusive alla andra yrkeskategorier inom skolans väggar – och vertikalt – genom alla 

stadier och skolår (SOU 2001:45; Gottfredson, 2005; Skolverket, 2008; Skolverket, 2009; Lgr 11).  

Men hur ser det vanligen ut? En ensam studie- och yrkesvägledare hinner med hjälp av god 

planering, intresserade lärare och inte alltför stort elevunderlag sätta igång med perspektivvidgande 

gruppvägledning och uppföljning av praon någon gång under vårterminen i åttan, när niorna är 

klara med gymnasievalet. 

 

Många elever känner sig oförberedda inför sitt gymnasieval, de vet inte vad de själva är bra på eller 

vad de är intresserade av och de har inte tillräcklig kunskap om hur man väljer. Valet till gymnasiet 

blir en kvalfylld historia (Lovén, 2000; SOU 2001:45; Gottfredson, 2005). Skolans studie- och 

yrkesorientering och studie- och yrkesvägledning har ofta blivit den enskilde vägledarens ansvar, 

tvärtemot vad styrdokumenten säger (Skolverket, 2009; Lgr 11). Sedan staten släppte ansvaret för 

skolan till kommunerna för tjugo år sedan har vägledningen på många håll blivit eftersatt och 

vägledningsinsatserna har koncentrerats till grundskolans sista år (SOU 2001:45; Skolverket, 2008). 

En lång process, som tar sin utgångspunkt i barnens yrkeslekar och vardagliga erfarenheter och som 

integreras i skolarbetet redan från första klass (Kungl. Skolöverstyrelsens skriftserie 33, 1958) har 

blivit en kort informationsinsats avskild från det övriga skolarbetet (Skolverket, 2009).  

 

I de flesta karriärutvecklingsteorier presenteras olika uppfattningar om hur tidigt individen formas 

av sin omgivning och av den miljö hon/han växer upp i. Oavsett vilken teori man känner sig mest 

tilltalad av kvarstår faktum att personligheten, intressena och valen måste byggas av erfarenheter, 

upplevelser och kunskaper, det måste komma in någonting för att det ska komma ut ett resultat i 

andra änden. 

 

Vägledning som leder till förmåga att hantera karriärval är en process som behöver tid på sig för att 

mogna. Därför behöver processen påbörjas medan individen fortfarande är någorlunda öppen i sitt 

sinne för att kunna utveckla en karriär hon eller han kan känna sig nöjd och belåten med 

(Gottfredson, 1981; Skolverket, 2009). Det är här vi har vårt problemområde. Såväl vetenskapliga 

teorier som nationella styrdokument pläderar för en studie- och yrkesorientering och studie- och 

yrkesvägledning som tar sin början redan under de första skolåren. Ändå ser det inte ut så i våra 

grundskolor. Hur kan det komma sig? Varför jobbar man inte på det sättet? Det är frågor som dessa 

vi skulle velat ha svar på. Men den sortens frågor låter sig inte ställas inom ramen för en 

examensuppsats på kandidatnivå. Istället har vi valt att granska några exempel på den tidiga 

vägledning som faktiskt görs och försökt bena ut vad som driver dessa vägledare, vilka 

förutsättningar de tycker sig behöva i sitt arbete och vad de förväntar sig att arbetet ska leda till. 
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1.2 Tidigare erfarenheter och förkunskaper  

Vi har båda barn som går på lågstadiet och de befinner sig fortfarande i en fas där det mesta är 

möjligt inför framtiden. Genom inblick i skolarbetet ser vi ofta tillfällen där vi som blivande 

vägledare skulle vilja föra in moment som knyter an till karriärutveckling. Vår erfarenhet är att 

lärare i allmänhet gärna skulle vilja ha in mer inslag i skolvardagen av sådant som kan hjälpa 

barnen att bli starka individer som väljer och styr i sina egna liv. Föräldrar som kommer till skolan 

och pratar om sitt arbete, sitt yrke och sin utbildning brukar vara populära inslag, men följs inte 

alltid upp på ett sätt som vidgar barnens perspektiv och blir en del av den studie- och 

yrkesorienterande verksamheten. 

 

Vår erfarenhet säger oss också att det vanligen inte finns något mer etablerat samarbete mellan 

skolans/kommunens studie- och yrkesvägledare och lärare i år 1-6. Studie- och yrkesvägledaren hör 

högstadiet till. Det är en person som elever och föräldrar tidigast träffar i åttan, kanske i samband 

med praon. I nian får man träffa studie- och yrkesvägledaren för samtal och information och då är 

eleverna ofta osäkra och oroliga inför valet till gymnasiet, som de upplever som stort och väldigt 

laddat, vilket olika studier visar (Lindh, 1997; Lovén, 2000).  

1.3 Begrepp 

Följande begrepp anser vi oss behöva definiera: 

 Studie- och yrkesvägledare – studie- och yrkesvägledare ansvarar för den studie- och 

yrkesvägledning som bedrivs inom skolan och vars syfte är att förbereda eleverna inför 

framtida studie- och yrkesval. På en del skolor är det en person med studie- och 

yrkesvägledarexamen och på andra skolor är det en person som saknar denna examen som 

uppbär funktionen. Studie- och yrkesvägledaren delar ansvaret för studie- och 

yrkesorienterande insatser med all skolans personal. Vi använder begreppet vägledare 

synonymt med studie- och yrkesvägledare.  

 Tidig vägledning – med tidig vägledning menar vi de insatser som genomförs i 

grundskolans tidigare år, det vill säga från år 1 och uppåt, till och med år 6. 
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1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva betydelsen av studie- och yrkesvägledande aktiviteter med 

barn i åldrarna sju till tolv år. 

1.5 Forskningsfrågor 

 Vilka skäl anger studie- och yrkesvägledarna för att arbeta med tidig vägledning? 

 Vilka förutsättningar är nödvändiga för att studie- och yrkesvägledarna ska kunna bedriva 

tidig vägledning? 

 Vad görs i form av tidig vägledning? 

1.6 Avgränsningar 

Även om vi antar att antalet studie- och yrkesvägledare som arbetar med tidig vägledning är relativt 

litet i förhållande till hela kollektivet yrkesverksamma vägledare, utgår vi ifrån att de ändå är så 

pass många att det skulle bli en ogörlig uppgift att på den här nivån intervjua dem alla. Då vi inte 

anser oss ha behov av att göra mer än några nedslag i skolans verksamhet har vi begränsat oss till 

sex intervjuer med studie- och yrkesvägledare som har erfarenhet av arbete med tidig vägledning. 

 

Eftersom tiden varit knapp har vi även valt bort att intervjua studie- och yrkesvägledare som inte 

arbetar med tidig vägledning även om det hade varit intressant att höra deras syn på saken. Likadant 

har vi resonerat kring skolledare, lärare och annan skolpersonal samt elever. Det är dessutom svårt 

för någon ur dessa kategorier att uttala sig i de frågor vi velat ha svar på då det oftast kräver att man 

är väl insatt i vägledningsfrågor. 

1.7 Kunskapssyn 

Med utgångspunkt i de teorier vi lutar oss mot samt våra erfarenheter och kunskaper har vi beskrivit 

och tolkat den information vi fått med en ambition att även intressera oss för det som inte uttrycks 
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explicit. Inspirerade av ett hermeneutiskt perspektiv har vi gjort tolkningar av de uppgifter våra 

respondenter försett oss med. Det innebär att vi, för att förstå innebörden av det fenomen vi 

studerat, har varvat analys av vårt empiriska material med studier av de bakomliggande teorierna 

för att få svar på våra forskningsfrågor och kunna bemöta vårt syfte. Det hela har skett i en 

växelverkan där vi varit vaksamma på hur våra preferenser har påverkat de tolkningar vi gjort.  
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2. Bakgrund 

Föreliggande studie handlar om studie- och yrkesvägledningsinsatser som görs i grundskolans sex 

första år. Resultatet analyseras och diskuteras med utgångspunkt i utvecklingspsykologiska teorier 

som behandlar barns intellektuella och kognitiva utveckling inom det aktuella åldersspannet, samt 

karriärvalsteorier som betonar barndomens betydelse i karriärutvecklingsprocessen. 

Tolkning och diskussion bygger även på nationella styrdokument, en statlig utredning samt olika 

sammanställningar från Skolverket. 

2.1 Utvecklingspsykologiska teorier 

 

De utvecklingspsykologiska teorier denna studie utgår ifrån är formulerade av Jean Piaget och Lev 

Vygotskij vilka båda beskriver barns kognitiva och intellektuella utveckling, speciellt den som rör 

språk- och begreppsutveckling. Detta är relevant för föreliggande studie då en språklig mognad och 

utvecklad begreppsförståelse är en förutsättning för att kunna förstå och tillägna sig de begrepp som 

ingår i den vokabulär som rör studie- och yrkesvägledning. 

2.1.1 Piagets teori om intellektuell och kognitiv utveckling 

För att förklara en individs intellektuella utveckling formulerade barnpsykologen Jean Piaget 

(1968) under första hälften av 1900-talet en teori där utvecklingsprocessen delas in i fyra stadier 

som alltid följer på varandra i en bestämd ordning. Eftersom varje barn påverkas av olika 

bakgrundsvariabler som exempelvis mognad, intelligensnivå, social och kulturell miljö, kan man 

inte säga exakt vilka åldrar som hör till vilket stadium. Det rör sig således om ungefärliga åldrar. 

Det första stadiet är det sensomotoriska som sträcker sig från födseln till dess att barnet börjar tala 

vid cirka två års ålder. Därefter infaller det preoperationella stadiet som pågår fram tills barnet når 

skolåldern. De två senare stadierna är de konkreta respektive de abstrakta operationernas stadium 

och övergången dem emellan sker någonstans runt elva-tolvårsåldern. Då denna studie omfattar 

verksamhet som rör barn i grundskolan fokuseras de två senare stadierna. 

 

I sjuårsåldern lösgör sig barnet från den sociala och intellektuella egocentrering som det tidigare 

befunnit sig i. Det utvecklas nu, enligt Piaget (1968), såväl ett logiskt tänkande som ett moraliskt 
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tänkande vilket möjliggör en förnuftsmässig strukturering av verkligheten. Barn i den här åldern 

börjar kunna koncentrera sig och fokusera på individuella uppgifter. De kan också börja skilja egna 

tankar och åsikter från andras vilket resulterar i att förmågan att kunna samarbeta kring olika 

uppgifter utvecklas. Ett tydligt exempel är att det nu blir viktigt med regler i lekar och spel. Lika 

viktigt som det är att vara överens om reglerna är det att alla följer dem. Detta är, enligt Piaget 

(1968), ett av flera tecken på att barnen börjar reflektera, det vill säga de tänker före de handlar. Där 

det lilla barnet spontant pratar högt om allt det tänker för alla runt omkring utan att förvänta sig 

svar, pratar sjuåringen tyst med sig själv istället.  

 

Piaget menar att barnet från sjuårsåldern tankemässigt kan forma system av den information det 

tillägnar sig och även se relationen mellan olika system. Efter elva-tolvårsåldern framträder 

dessutom förmågan att dra slutsatser av antaganden barnet tankemässigt har kommit fram till. 

Applicerat på föreliggande studie innebär detta att sjuåringen kan ta in och tänka kring information 

om olika yrken, exempelvis vilka sysslor som hör till olika yrken eller vilken utrustning olika yrken 

kräver. Tolvåringen tar det tankemässiga resonemanget ett steg längre och reflekterar över vilka 

kunskaper man måste besitta för att kunna utföra ett visst arbete eller inneha ett visst yrke och att 

detta kräver en viss utbildning. Tonåringen kan, till skillnad från det yngre barnet, även börja 

fundera över sina egna personliga egenskaper och inneboende resurser och hur dessa skulle kunna 

nyttjas i ett framtida yrke. Det handlar här om egenskaper av mer abstrakt art, alltså inte uppenbara 

saker som exempelvis styrka och längd som de yngre barnen kan reflektera över på förekommen 

anledning. (Piaget, 1968) 

2.1.2 Vygotskijs teori om språk- och begreppsutveckling 

Den ryske psykologen och pedagogen Lev Vygotskij (2001) studerade i början av 1900-talet hur 

språket fungerar som redskap för mänskliga aktiviteter. Han såg samband mellan barns lek och 

deras begrepps- och språkutveckling. Han menade även att vi människor lever och verkar med och 

genom de instinkter och erfarenheter tidigare generationer lagrat. Denna erfarenhet tillsammans 

med de lärdomar vi själva tillägnar oss i olika sociala sammanhang gör att vi människor kan ta del 

av och införliva kunskaper våra medmänniskor gjort. Detta samspel är enligt Vygotskij en 

förutsättning för att kunna utveckla de ”högre mentala processer” (Lindqvist, 1999, s 144) som 

möjliggör mänskliga redskap som språk, skrivande och berättande men också förmågan att skapa 

begrepp för, fokusera på och minnas det som är viktigt och värdefullt för oss samt att hantera 

beslutsfattande. Dessa processer ska inte förväxlas med det minne och den förmåga till 

uppmärksamhet som vi automatiskt får med oss och som hjälper oss att fungera och överleva. De 

senare är funktioner som vi inte behöver träna upp och som inte påverkas i någon högre grad av 

socialt samspel med andra människor.  

 

Människan har genom århundradenas lopp utvecklat tecken- och symbolsystem som förmedlar 

kulturellt gods. Det kan exempelvis vara tecken, siffror, symboler, noter. Att tillägna sig dessa 

system innebär att individen genom en historisk förankring har större möjlighet att ta del av 

erfarenheter från samtida sociala aktiviteter (Lindqvist, 1999). Vygotskij (2001) menar alltså att 

språket och förmågan att uttrycka sig och att använda sitt språk för att sätta ord på 
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meningsskapande begrepp är något som människan utvecklar i samspel med andra människor och 

inget man kan göra i ensamhet. Det är heller ingen enkel process utan något som människan 

utvecklar under hela barndomen (ibid.). 

 

I linje med detta menar Vygotskij att för att barn ska kunna utveckla en förståelse kring abstrakta, 

vetenskapliga begrepp måste de dessförinnan ha utvecklat vardagliga föreställningar om hur 

världen är beskaffad utifrån det som händer på fritiden, i hemmet och framförallt genom leken. I 

leken tränar barnet sig på att leva det liv som väntar i framtiden genom att låstas vara någon annan 

för en stund. De använder orden utifrån deras enkla betydelse utan att känna till att de kan betyda 

flera saker eller blir till begrepp med en viss innebörd då de sätts samman med andra ord 

(Vygotskij, 2001). Det blir som att först skapa en stomme, vilket endast kräver en enklare 

förståelse, och därefter klä den med lämplig intellektuell kunskap och på så sätt forma en mer 

avancerad begreppsapparat. Enligt Vygotskij lär författaren Lev Tolstoj ha sagt att det är: 

[…] oftast inte själva ordet som är obegripligt, utan det begrepp som ordet uttrycker. Ordet är 

nästan alltid redo när begreppet är färdigt. (ibid., s 40). 

Vygotskij inspirerades av Piaget samtidigt som han kritiserade många delar av dennes teorier. 

Bland annat delade han inte Piagets uppfattning om att det lilla barnets sätt att prata högt för sig 

själv handlar om egocentrism. Han menar istället det är ett sätt för barnet att försöka förstå de 

svårigheter som uppstår, komma på lösningar och berätta dem för sig själv för att kunna lära sig av 

sina erfarenheter. Allteftersom barnet blir äldre övergår detta till att bli en inre monolog men med 

samma innebörd (Vygotskij, 2001; Bråten, 1996 ). Vygotskij kritiserade även Piaget för att endast 

se till den biologiska, åldersrelaterade, mognaden hos barnet medan han själv ansåg att man även 

måste ha hänsyn till den sociala och kulturella mognaden när man diskuterar mental utveckling 

(2001). 

 

Den ålder då Piaget anser att barnet börjar klara av samarbete sammanfaller med den ålder där 

Vygotskij anser att barnet behöver detta samarbete för att utvecklas. Vygotskij (2001) anser att de 

sociokulturella aktiviteter som sker i skolan i form av kommunikation och samarbete är viktiga för 

utvecklingen av högre psykologiska processer, det vill säga intellektuell och kognitiv utveckling. 

Författaren menar vidare att det mest gynnsamma är att hela tiden lägga undervisningen på en nivå 

högre än den barnet befinner sig på. Det är alltså inte särskilt utvecklande att sysselsätta barnen med 

det de redan kan klara av på egen hand. Pedagogerna bör stimulera eleverna till att hela tiden 

påbörja nästa steg i utvecklingen.  

 

Vygotskij hävdar att det är först i början av tonåren som barnet utvecklar en förmåga att på egen 

hand tänka runt abstrakta begrepp och hur dessa står i relation till varandra och han är tydlig med 

att han är relativt ensam om den uppfattningen. Vygotskij visar på studier som gör gällande att 

begreppsbildning är en process som individen inte når slutet på förrän i början av puberteten. Det 

handlar inte enbart om att koppla ihop ord man redan kan med händelser man varit med om. Det rör 

sig istället om att individen är inriktad på att lösa ett problem eller ta sig mot ett speciellt, 

tankemässigt, mål. För att åstadkomma detta behöver individen ha en utvecklad begreppsbildning. 

Det krävs således en specifik uppgift för att den här processen ska påbörjas och avslutas, menar 

Vygotskij (2001).  
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2.2 Karrärutvecklingsteorier 

De allra flesta karriärutvecklingsteorier tar avstamp i tonåren, när individer i västerlandet gör sitt 

första självständiga val av yrkes-, utbildnings- och/eller livsväg. Ofta framförs i dessa teorier inte så 

många tankar om hur individen formats och utvecklats under sina första 12-13 år. Vanligen har 

teorierna också utgångspunkt i antingen ett psykologiskt eller ett sociologiskt synsätt. En teori som 

kombinerar dessa discipliner och som även tar upp yngre barns utveckling är Linda Gottfredsons 

Theory of Circumscription and Compromise. Det är denna teori som ligger till grund för analysen i 

föreliggande studie. 

2.2.1 Gottfredsons Theory of Circumscription and Compromise 

Linda S. Gottfredsons Circumscription and Compromise: A Developmental Theory of Occupational 

Aspirations presenterades första gången 1981. Gottfredson menar att det fanns ett behov av en teori 

som länkade samman psykologiska och icke-psykologiska aspekter för att mer mångsidigt kunna 

förklara hur yrkesdrömmar växer fram (Gottfredson, 1981). Hittillsvarande forskning hade mest 

sysslat med utvecklingen från tonåren och uppåt trots att självuppfattning, self-concept, som 

Gottfredson menar är en väsentlig drivkraft i yrkesvalet, utvecklas redan i tidiga barnaår (ibid.). 

Redan här funderar Gottfredson över om inte vägledare i skolan borde tänka om och påbörja sitt 

arbete med eleverna innan dessa hunnit sortera bort många möjliga yrken av skäl som tas för givna 

– att man har fel kön eller fel social bakgrund. Under årens lopp har Gottfredson utvecklat och 

förfinat sin teori och 2005 publicerade hon Applying Gottfredson's Theory of Circumscription and 

Compromise in Career Guidance and Counseling, en text där hon visar hur hennes teori kan 

omsättas i praktiken och tillämpas på vägledning genom hela grundskolan. 

 

Gottfredson ser i sin teori yrkesvalet som en matchningsprocess där individen försöker hitta en 

sysselsättning som dels passar ihop med egna förmågor och färdigheter, dels stämmer med egna 

mål och intressen. Denna process kräver kunskap om vad olika yrken innebär liksom kunskap om 

vem man är och vad man vill och att man kan väga dessa förutsättningar mot varandra för att 

komma fram till ett yrkesval som känns tillfredsställande för individen. Gottfredson påpekar själv 

att hon delar denna syn på processen med de flesta andra teorier om hur yrkesval går till men 

framhäver också fyra utvecklingsprocesser som är särskilt viktiga för matchningen: åldersrelaterad 

kognitiv utveckling, skapandet av självet, avgränsning av de minst attraktiva yrkesalternativen och 

kompromisser på grund av nödvändiga anpassningar (cognitive growth, self-creation, 

circumscription, compromise). (Gottfredson, 2005)  
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Cognitive growth. Matchningsprocessen ställer stora krav på individens kognitiva utveckling och 

innehåller alla de sex nivåer som ingår i Blooms taxonomi om inlärning, från den lägsta nivån att 

memorera fakta (remember) till den högsta nivån att formulera en plan för att nå målet (create).
 1
  

Barnets förmåga att ta in, förstå och analysera allt mer komplex information – både som direkta 

instruktioner och från egna iakttagelser av den omgivande miljön – ökar ju äldre barnet blir, men 

utvecklingen går olika snabbt för olika individer. De för karriärutvecklingen viktigaste resultaten av 

den kognitiva utvecklingen är formandet av den kognitiva yrkeskartan (cognitive map of 

occupations) och skapandet av självuppfattning (self-concept).  

 

Self-creation. Människor är inte passivt formade varelser, vare sig av sitt genetiska arv eller av 

uppväxtmiljöns fostran, utan aktiva skapare av det egna självet. De grundläggande 

personlighetsdragen är inte desamma ens för syskon som vuxit upp tillsammans under samma 

betingelser. Dispositionen för vissa personlighetsdrag är troligtvis genetiskt betingad och unik för 

varje individ, hur individen sedan utvecklar dessa drag beror på hur erfarenheter och 

omständigheter uppfattas och tolkas (Moxnes, 2008). Denna ”genetiska kompass” (Gottfredson, 

2005, s 76) utgör kärnan i individualiteten och gör att vi dras till vissa människor och aktiviteter 

hellre än andra och driver oss i en viss riktning. Samtidigt påverkar individen sin omgivning, möter 

reaktioner på sitt beteende. ”We are, therefore, to some extent always works in progress, finalized 

only by death”. (ibid., s 76). 

 

Circumscription.  Valet av yrke handlar i första hand om att placera in sig i den sociala hierarkin, 

att manifestera sitt kön, sin klass och sin intelligens snarare än sina intressen, sina värderingar och 

sin personlighet, menar Gottfredson (1996). Barn uppfattar och återskapar den äldre generationens 

skillnader i social status mellan olika yrken långt innan de själva träder in på arbetsmarknaden. 

Karriärvalet börjar med ett uteslutande av de yrkesalternativ som kolliderar med individens 

självuppfattning och denna process fortgår och gör att barnet utesluter allt fler yrken och 

yrkesområden i takt med att förmågan till abstrakt tänkande ökar. Ofta sker dessa avgränsningar 

gentemot yrken som inte är förenliga med den sociala självbilden omedvetet, utan att barnet vet 

särskilt mycket om vad man egentligen gör i yrkena ifråga. 

 

Alla barn genomgår fyra begränsningsstadier som Gottfredson delar in i ålderssteg (2005): 

 

Steg 1: Orientering mot storlek och makt (3-5 år). Barn i förskoleåldern har börjat få grepp om 

objektkonstans, exempelvis att människor inte kan byta kön genom att byta kläder. De klassificerar 

människor som stora och starka eller små och svaga och de ser yrken som vuxna roller som de 

också kommer att ikläda sig så småningom. 

 

                                                      
1
 Benjamin Bloom, amerikansk psykolog, klassificerade kunskap i ett hierarkiskt system, en taxonomi, 

i sex nivåer: faktakunskap, förståelse, tillämpning, analys, syntes och värdering. 

http://www04.sub.su.se:2065/lang/benjamin-bloom, Nationalencyklopedin, hämtad 2012-05-10. 

Gottfredson (2005) hänvisar till en bearbetning av Blooms taxonomi: Anderson, L.W., & Krathwohl, 

D.R. (Eds.). (2001). A taxonomy for learning, teaching and assessing: A revision of Bloom's taxonomy 

of educational objectives. New York: Longman 
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Steg 2: Orientering mot könsroller (6-8 år). Barn i en ålder som motsvarar förskoleklass till år 2 i 

den svenska grundskolan tenderar att vara dikotoma genustänkare när det kommer till yrken, det 

vill säga att det finns två kön och att de uppfattar ett yrke som hörande till antingen det ena eller det 

andra könet. De känner till och känner igen allt fler yrken, framför allt sådana som har tydliga 

kännetecken eller attribut, exempelvis en uniform eller speciella redskap, och yrken som de stöter 

på i sin vardag, exempelvis lärare, vaktmästare, busschaufför. Könstillhörighet är ett enkelt och 

tydligt sätt att kategorisera människor i och det egna könet ses som överlägset. Barn i den här 

åldern börjar alltmer själva välja kamrater och aktiviteter och därmed forma sin kommande livsväg. 

Samtidigt är de aktiviteter som pojkar respektive flickor erbjuds och föredrar av olika slag och 

karaktär, inom den ram som anses passande för ens kön i den sociala miljö man tillhör.  

 

Steg 3: Orientering mot sociala värderingar (9-13 år). Barn i motsvarande svensk mellanstadieålder 

är förmögna att tänka mer abstrakt och begreppsmässigt och kan exempelvis förstå att arbete vid en 

dator kan ingå i många olika yrken. Under detta steg utvecklas deras känsla för socialt värde och 

status från nioåringens förmåga att känna igen klassmarkörer till trettonåringens kompetens att 

ranka yrken ur prestigehänseende på ett närmast vuxet sätt. Yrken betraktas och bedöms ur två 

perspektiv, kön och prestige, och barnet förstår kopplingen mellan utbildning, inkomst och 

sysselsättning och att yrkets status påverkar hur man uppfattas. I den här åldern är barnet medvetet 

om sin intellektuella kapacitet i förhållande till klasskamraterna och börjar därför utesluta de 

sysselsättningar som är för svåra – barnet definierar en lägsta nivå och en högsta nivå för sina 

yrkesfunderingar. Mot slutet av steg 3 har barnet avfärdat de flesta av de yrkesområden som tillhör 

det andra könet, som har för låg status eller som kräver för stor insats, som omöjliga. Det som 

återstår av den kognitiva yrkeskartan är individens sociala utrymme där de acceptabla alternativen 

återfinns. Det successiva uteslutandet av yrkesbanor lättar den kognitiva pressen av att ha alltför 

många valmöjligheter men utestänger också erfarenheter som kunde ha givit viktiga ledtrådar till 

intresse och lämplighet och varit till hjälp i senare karriärval. Men barn som befinner sig på detta 

ålderssteg vill inte avvika alltför mycket från det som är accepterat i den egna gruppen:  

Vocational choice […] seems to be mostly a by-product of wanting to belong, be respected, and 

live a comfortable life as defined by the individual's reference group. It is not a search for 

personal fulfillment on the job, but for a job that will provide a good life when not at work. The 

job sectors that children no longer see as appropriate for themselves become paths closed to 

them, at least psychologically, even when those occupations might be congruent with their 

personal interests. (Gottfredson, 2005, s 81)  

Steg 4: Orientering mot ett inre, unikt själv (14 år och uppåt). När barnet uppnått svensk 

högstadieålder börjar ett mer medvetet sökande efter ett yrke som skulle kunna ge personlig 

tillfredsställelse, bland dem som finns kvar i individens sociala utrymme. Ett inre, unikt själv med 

specifika intressen och mål börjar ta form hos individen men är ännu inte fullt utvecklat. 

Matchningsprocessen har fått fler dimensioner, den unga kan se skillnader mellan olika 

yrkesområden och måste börja fundera över vad man faktiskt uträttar på olika jobb och hur man ska 

planera och välja framöver för att kunna skapa sig den karriär och det liv man helst vill ha. Denna 

komplexa valsituation skapar oro inför framtiden och risken är stor att den unga väljer en inriktning 

som hon/han egentligen inte kan bedöma eftersom hon/han ännu inte säkert vet vad hon/han är 

intresserad av, inte har fått pröva på så många jobb och inte känner till vilka möjligheter som 

faktiskt finns. 
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Compromise. Under denna process börjar den unga överge de mest åtrådda yrkesalternativen och 

istället fundera över val som inte är fullt lika intressanta men mer realistiska. Det handlar då inte så 

mycket om ett regelrätt val utan om en kompromiss där ibland också oacceptabla alternativ måste 

övervägas vilket upplevs som plågsamt. Ungdomar har ofta ringa kunskaper om hur de ska få 

tillträde till den yrkesbana de helst vill följa, att söka information kostar tid och möda och därför 

inriktas sökningen mot de yrken man är mest intresserad av och informationen söks framför allt 

inom den egna sociala kretsen. Resultatet blir ett insnävat sökande som leder till begränsade 

kunskaper. Eget initiativ spelar stor roll, menar Gottfredson. Att vara aktiv och nyfiken och fånga 

ögonblicket i flykten ger resultat och minskar risken för alltför smärtsamma kompromisser:  

 […] jobs and training programs are effectively inaccessible when individuals remain ignorant 

of openings and how to apply for them. People learn more and expand their options when they 

are active seekers of information, not just passive consumers of it. (Gottfredson, 2005, s 83)  

När individen tvingas kompromissa och välja ett yrke som bara är tillräckligt bra, ”good enough” 

(Gottfredson, 2005, s 83), är det intresset för yrkesområdet som får stryka på foten först. I andra 

hand gör individen en social kompromiss och väljer ett yrke med lägre prestige och först som tredje 

och sista alternativ är individen villig att göra ett könsotypiskt val. 

2.2.2 Teori och praktik 

Gottfredson (2005) har själv givit förslag på hur hennes teori kan omsättas i praktiken och hur 

vägledningsaktiviteter i grundskolan bör utformas för att utveckla barns förmåga att träffa väl 

underbyggda val på bästa sätt.  

 

För barn som befinner sig på steg 2, vilket ungefär motsvarar förskoleklass till år 2 i Sverige, är det 

viktigt att vägledaren/läraren uttrycker sig konkret och försöker ge information med låg 

komplexitetsgrad och tar hänsyn till att inte alla barn befinner sig på samma mentala åldersnivå. 

Såväl information som uppgifter bör vara konkreta, korta och anpassade till individen. Aktiviteterna 

bör leda till erfarenheter av flera olika sorters uppgifter som kan förekomma i yrken – intellektuella, 

sociala, praktiska – eftersom det man upplevt med kroppen ofta resulterar i en högre grad av 

lärande än det man bara hört berättas om. Studiebesök, föräldrar som berättar om sitt jobb, 

yrkeslekar, samla intryck och tankar i en yrkesportfölj och liknande hjälper barnen att förstå att det 

finns en närmast oändlig mängd yrken. Barn på steg 2 funderar i första hand på vilket kön ett yrke 

hör till. Det är inte vägledningens uppgift att på något sätt fördöma könsbundna val, däremot att 

hjälpa barnen att inte låsa sig könsmässigt genom att exempelvis låta dem möta vuxna som gjort 

könsotypiska yrkesval.  

 

Barn på steg 3, ungefär motsvarande år 3-6 i svensk grundskola, klarar allt bättre av att hantera 

information som kräver att man kan reflektera över hur ens personlighet passar ihop med olika 

jobb, men många barn saknar ännu förmågan att se sina abstrakta kvalitéer. Barnen behöver lära sig 

att de kommer att utveckla och bli medvetna om sina kompetenser och intressen ännu mer framöver 
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och de bör bli uppmärksammade på att de redan börjat utesluta vissa alternativ och kompromissa 

med sina önskemål. Aktiviteterna från tidigare år kan fortsätta men med lite större krav på att 

barnen själva tar reda på svar och skaffar information vid studiebesök och i möten med olika 

yrkesföreträdare. Alla möjligheter att prata om yrken bör tas tillvara i olika ämnen, exempelvis 

vilka yrken personer i skönlitteratur, faktaböcker och filmer representerar liksom vilka yrken man 

kommer i kontakt med inom ekonomi, samhällsbyggnad och språk. Självinsikten kan ökas genom 

att barnen får lista sina mål i livet, nu och i framtiden, liksom sina styrkor och svagheter. Övningar i 

att se och resonera om konflikter mellan egna mål och andras förväntningar, vilka jobb man avvisar 

och varför, liksom enkla övningar i att sätta och uppnå mål och att fatta övervägda beslut kan 

introduceras för den här åldersgruppen. Barn på mellanstadiet definierar sig själva enligt en social 

värdeskala och bedömer yrken på samma sätt. Övningar som låter barnen fundera över och förklara 

varför de har avfärdat vissa yrken som omöjliga kan få dem att upptäcka sådant de tagit för givet 

men kanske borde överväga igen. Det är svårt för barn att på egen hand inse vilken stor påverkan de 

själva har på sin utveckling genom att de väljer vissa aktiviteter och vissa roller framför andra. 

Vägledaren kan genom diskussioner och övningar hjälpa barnen att få syn på detta samband och på 

så sätt: 

 […] help elementary and middle school students project themselves into the future, imagining 

alternative futures, identify their effects on others, and gradually become acquainted with 

setting and pursuing goals. Such efforts can prime young people to accept rather than avoid 

developmental tasks and to see themselves as responsible actors rather than passive targets of 

influence. (Gottfredson, 1996, s 93)  

Studie- och yrkesvägledare ses ofta som förändringsagenter, menar Gottfredson. Men det handlar 

inte om att försöka ändra elevens värderingar eller självuppfattning, försåvitt det inte gagnar eleven 

och dennes behov. Vägledarens uppgift är istället att främja elevens strategiska utforskande och 

träffande av realistiska val. Eleven ska uppmuntras att klargöra sina egna prioriteringar eftersom det 

är eleven själv som ska leva med konsekvenserna av valet. Noggrant utforskande och konstruktiv 

realism kan bespara människor onödiga avgränsningar och kompromisser. (Gottfredson, 1996) 

 

Gottfredsons teori har av olika forskare bedömts vara en helgjuten och väl utvecklad teori som 

pekar ut och knyter ihop både psykologiska och sociologiska processer i karriärutvecklingen. Dock 

har det riktats kritik mot att hennes teori skulle vara alltför generaliserande och inte ge någon 

förklaring till varför vissa människor inte gör avgränsade, stereotypa kompromissval (Höjdal & 

Poulsen, 2009). 

2.3 Studie- och yrkesvägledning i grundskolan 

Under denna rubrik redogörs för innehållet i läroplanen (Lgr 11) relaterat till studie- och 

yrkesvägledning, en statlig utredning om vägledning samt olika sammanställningar från Skolverket 
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och dess tidigare motsvarighet, Skolöverstyrelsen. Källorna presenteras i kronologisk ordning, med 

den äldsta först. 

2.3.1 Yrkesvägledning i folkskolan 1958 

Tanken om att låta vägledningen genomsyra hela skolgången, från de lägre klasserna och uppåt, är 

alls icke ny. 1958 hade staten tagit ett ännu mer fast grepp genom de nya länsskolnämnderna och 

folkskolan ytterligare ett steg mot en modern enhetsskola (Richardson, 2010). Yrkesvägledning 

hade blivit skolans ansvar i form av den yrkesorienterande undervisningen. Eleverna skulle få: 

 […] kunskaper, som bidrar till en allsidig belysning av olika yrken och utbildningsvägar med 

hänsyn tagen till de krav, olika yrkes- och arbetsformer ställer på individen. (Kungl. 

Skolöverstyrelsens skriftserie 33, 1958, s 5). 

Trots att yrkesvägledning på schemat förekommer först i folkskolans sjunde och åttonde klass 

betonar handledningen Yrkesvägledning i folkskolan (ibid.) vikten av att redan på låg- och 

mellanstadiet se till att yrkesorienterande moment förs in i undervisningen. Man framhåller att 

barnens spontana yrkeslekar på fritiden ger upplevelser som undervisningen kan anknyta till. De 

yrkesutövare barnen kommer i kontakt med i sin vardag – skräddaren, skomakaren, affärsbiträdet – 

ger dem bilder av dessa yrken, om än ”[...] knapphändiga och starkt färgade av deras [barnens, 

vårt förtydligande] sätt att uppleva omvärlden” (ibid., s 6) 

 

I undervisningen för klass 1-3 föreslås exempelvis att samtalsövningar i modersmål och 

hembygdskunskap kan beröra yrken och sysselsättningar i närsamhället och kompletteras med 

studiebesök på arbetsplatser för att barnen ska få se yrkena utövas. Vikten av att låta alla ämnen, 

även de praktiska, bidra till att öka elevernas kunskaper och självkännedom betonas.  

Arbetsplatsbesök ska förberedas noga genom att eleverna läser på innan och formulerar frågor att 

ställa under besöket, som sedan följs upp med redovisning och diskussion i klassrummet. 

Erfarenheter kan samlas i en arbetsbok som sedan följer med eleven upp genom skolan. Att anlag 

och intresse ska tas med i yrkesorienteringen betonas också:  

Vid praktisk yrkesorientering förekommer ganska ofta att eleverna själva ser sambandet mellan 

skolkunskaper och yrkeskunskaper, och detta gör skolarbetet mera meningsfyllt för dem. Man 

bör utnyttja alla tillfällen som bjuds, att i skolan påpeka, hur intresset för och kunskaperna i 

skolämnena senare går igen i yrkena. Detta bör observeras även i de lägre klasserna, innan 

yrkesvägledningen fått något utrymme på schemat. (ibid., s 24) 

Genusaspekter diskuteras i någon mån, om än inte i dagens termer: 

Det har ifrågasatts, om flickor bör följa med för att se renodlat manliga yrken och pojkar för att 

se renodlat kvinnliga. [...] Det ligger ett allmänbildningsvärde i kunskapen om arbetslivet. 

Därtill kommer att vad som idag betraktas som renodlat manlig sysselsättning om några år 

mycket väl kan komma att sysselsätta kvinnor (jfr kvinnliga fabriksarbetare, kvinnliga 

bensinstationsföreståndare, poliser, chaufförer). (ibid., s 28) 
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Handledningen betonar hela tiden att skolans yrkesorientering och yrkesvägledning ska vara en 

process som bygger vidare på barnens egna upplevelser och erfarenheter, även om begreppet 

process inte används explicit. Att vägledningen ska vara individuell är något som också betonas: 

Den individuella anlagsorienteringen, som tar sikte på elevens egna möjligheter bör ske under 

intimt samarbete mellan elev, hem, skola och ungdomsförmedling, och man bör därvid ej 

forcera fram ett avgörande hos eleverna. Det vanligaste torde bli, att eleverna vid denna ålder 

anser flera mer eller mindre närbesläktade yrken som tänkbara. Man kan knappast räkna med, 

att så värst många elever i 14-årsåldern har en bestämd, välgrundad yrkesönskan. (ibid., s 24) 

Ovanstående får väl med nutida ögon betraktas som ett insiktsfullt påstående, särskilt med tanke på 

att de flesta moderna karriärutvecklingsteorier då ännu inte sett dagens ljus. 

2.3.2 Utredningen karriärvägledning.se.nu 

Fyrtio år senare hade såväl sättet att organisera studie- och yrkesvägledning som hela det svenska 

skolsystemet hunnit genomgå flera förändringar. 1962, när folkskolan blev grundskola, betonades i 

läroplanen för grundskolan, Lgr 62, att studie- och yrkesorientering skulle vara en angelägenhet för 

alla som verkar i skolan. 1971 infördes en ny organisation och den nya yrkeskåren syokonsulenter, 

vars tjänster var kommunalt reglerade, gjorde entré i skolan. 1984 blev syofunktionärernas tjänster 

statligt reglerade samtidigt som en treårig högskoleutbildning inrättades. I början av 1990-talet blev 

den svenska grundskolan en mål- och resultatstyrd kommunal angelägenhet. 1993 inrättades en 

yrkesexamen för den som läst den treåriga utbildningen till studie- och yrkesvägledare. Mål, 

riktlinjer och ansvarsfördelning för syoverksamheten finns sedan 1994 endast i läroplanen, det vill 

säga Lpo 94 respektive Lgr 11. (SOU 2001:45, Bilaga 1, Kommittédirektiv 1999:107)  

 

I december 1999 tillsatte den socialdemokratiska skolministern en utredning som skulle:  

[…] kartlägga och analysera individens behov av studie- och yrkesvägledning inom 

skolväsendet [...] utifrån de förändrade krav som arbetsliv, utbildning och samhällsutveckling 

ställer (ibid., s 197).  

I kommittédirektiven beskrevs vägledningen som en process som ska leda fram till ”[…] väl 

underbyggda val av utbildning och yrkesinriktning.” (ibid., s 198). Samhällsaspekten betonades 

också, exempelvis genom följande: 

En väl fungerande vägledning kan bidra till individens utveckling och främja tillväxt, bl.a. 

genom att motverka felval som blir kostsamma både för individ och samhälle. (ibid., s 198) 

Utredaren fick bland annat i uppdrag att särskilt belysa studie- och yrkesvägledarens funktion i 

olika skolformer, att föreslå mål för vägledningen och hur dessa skulle kunna nås samt hur 

förhållandet mellan lärares, skolledares och studie- och yrkesvägledares uppgifter i den studie- och 

yrkesorienterande verksamheten skulle se ut. 
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Ett och ett halvt år senare, i juni 2001, presenterades slutbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 

2001:45). I betänkandet tog utredaren tydligt ställning för begreppet karriärvägledning istället för 

studie- och yrkesvägledning, vilket motiverades med att begreppet karriär mer handlade om ”[…] 

individens egna behov och utveckling i motsats till samhällets behov.” (ibid., s 12). Utredaren 

menade vidare att det livslånga lärandet, där individen tar ett allt större ansvar för att forma sitt liv, 

krävde dokumentation av kunskaper, tankar och erfarenheter. Därför framfördes ett förslag om att 

införa en portföljmodell som verktyg i arbetet med karriärvägledning, från förskolan till gymnasiet. 

Utredaren skrev: 

Samtal går att genomföra i alla åldrar. Redan i förskolan kan de första stegen tas i en process 

som kan leda fram till kommande val då det gäller studier eller annan verksamhet. Tillsammans 

med kamrater kan studiebesök genomföras och grupparbeten utföras med tydlig inriktning på 

närsamhällets utformning och näringslivets krav på framtida behov av arbetskraft. (ibid., s 12) 

I en översikt över den samtida vägledningen, där utredaren framför allt utgick från Skolverkets 

nationella utvärdering från 1995, konstaterades att skolans och vägledningens utformning ofta 

skiljde sig från den målbeskrivning som fanns i läroplanen. Lärarna tog sällan något större ansvar 

för att bistå eleverna i deras studie- och yrkesvalsprocess, kunskap om yrken fick eleverna på annat 

sätt än genom skolans undervisning. Utredaren konstaterade:  

Vägledningen i grundskolan är idag på många håll starkt eftersatt. Den nödvändiga processen 

har kommit i bakgrunden till nackdel för ungdomarnas första stora val, nämligen det till 

gymnasieskolan. (ibid., s 52) 

Utredaren menade att den portföljmodell som förespråkades i utredningen på ett tillfredsställande 

sätt skulle kunna tillgodose individens behov av inspiration, perspektivvidgning och reflektion i 

konstruerandet av den egna karriären. Det var nödvändigt med ett perspektivskifte, från det rådande 

dualistiska synsättet där vägledningen skulle tillgodose såväl individens som samhällets krav, till ett 

perspektiv där vägledningen skulle vara opartisk och obunden och stå i individens tjänst. 

Portföljmodellen skulle medverka till att ”[…] flytta fokus från undervisningssituationen till enskilt 

lärande.” (ibid., s 107). Utredaren framförde att det var viktigt för barn och ungdomar att ”[…] få 

pröva på, få egna upplevelser, lyssna till autentiska erfarenheter genom äldre studerande och 

yrkesverksamma.” (ibid., s 106) samt att ”[…] i dialogens form få reflektera kring de erfarenheter 

man bär med sig liksom de erfarenheter som studierna ger.” (ibid., s 106). Portföljmodellen skulle 

leda till att individens starka sidor lyftes fram och därmed skulle självtillit och självförtroende öka.  

 

Framtidens karriärvägledning behövde inte nya mål, menade utredaren, däremot ett förtydligande 

av ansvaret och nya arbetsformer. Det yttersta ansvaret vilar på skolledaren, men arbetslaget och 

den enskilde läraren måste vara en integrerad del i vägledningsprocessen, där den professionella 

karriärvägledaren har en nyckelroll. Vägledningssamtalet kommer fortfarande att vara den 

grundläggande uppgiften för vägledaren men information och handledning av arbetslag och 

kontaktpersoner kommer att bli en större del av arbetsuppgifterna. Processen behöver hållas igång 

av hela nätverket runt eleven: 

För skolans del är det i hela den pedagogiska verksamheten som eleven ska ges förutsättningar 

att stärka tron på sig själv och sina möjligheter. De olika valsituationerna som eleven ställs 
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inför under utbildningstiden skall öppna dörrar för nya möjligheter – inte inge kval och 

föreställningar om dörrar som stängs för resten av livet. (ibid., s 109) 

Utredningen karriärvägledning.se.nu fick aldrig någon politisk fortsättning. Trots att en brett 

sammansatt referensgrupp funnits med i arbetet och trots att utredningen haft en egen hemsida med 

livlig debatt resulterade inte något av förslagen i en proposition. 

2.3.3 Rapporten Kvalitet i studie- och yrkesvägledning – hela skolans ansvar 

Ett av uppdragen Skolverket har från regeringen är att stödja kvalitetshöjning inom studie- och 

yrkesvägledningen. 2008 tog man fram en rapport, Kvalitet i studie- och yrkesvägledning – hela 

skolans ansvar, där man lät forskare, skolledare, representanter från olika myndigheter och andra så 

kallade nyckelaktörer ge sin syn på hur man bäst utvecklar vägledning i vid bemärkelse, det vill 

säga alla de aktiviteter som görs inom skolans ram för att förbereda eleverna inför framtida studier 

och yrkesliv (Lindh, 1997). Rapporten ger en tydlig signal om att lärandet kring hur man gör 

medvetna, väl underbyggda val är en livslång process för vilken ansvaret inte enbart bör vila på 

studie- och yrkesvägledaren utan delas med såväl skolledning som undervisande lärare. Lars 

Gustavsson, tidigare rektor på Nya Elementar i Bromma, menar att kollegialt stöd och samarbete 

samt ett gott arbetsklimat är förutsättningar för att åstadkomma ett helhetstänkande kring studie- 

och yrkesvägledningen i skolan. Även Jonas Berggren på Svenskt Näringsliv menar att det bör vara 

hela skolans ansvar att ge eleverna en bild av hur mångfacetterat arbetslivet kan vara (Skolverket, 

2008).  

 

Sussi Thuré, studie- och yrkesvägledare, berör vikten av ett aktivt stöd från skolledningen och 

menar att det är viktigt att sätta upp tydliga och mätbara mål om man ska kunna utveckla och 

förbättra studie- och yrkesvägledningen. Vidare menar Lars Gustavsson att det även handlar om att 

omstrukturera resurserna för att åstadkomma förändring som leder till delat ansvar. Det kan 

exempelvis handla om att skolledningen ser till att det avsätts tid för planering och samarbete och 

att det skapas förutsättningar för möten så att eleverna enkelt kan besöka studie- och 

yrkesvägledaren för ett enskilt samtal och att denne vid upprepade tillfällen träffar eleverna i 

klassrummet. När det handlar om de lägre åldrarna menar Elisabeth Nordström, som arbetar med 

utbildningsfrågor på Kommunalförbundet Stockholms Län, att det kanske inte är studie- och 

yrkesvägledaren som ska träffa barnen och arbeta direkt med dem, det bör istället göras precis som 

idag, av klassläraren. Skillnaden ligger i att studie- och yrkesvägledaren finns med som handledare 

och inspiratör för lärarna och att man tillsammans skapar förutsättningar för att eleverna från tidig 

ålder lär känna sig själva, sina styrkor och intressen, får kunskap om vilka alternativ som står till 

buds samt lär sig hur valprocessen ser ut. Detta givetvis på den kognitiva nivå där barnen befinner 

sig. Dessa tankar delas av Nils-Åke Åhlin, tidigare utvecklingsledare vid barn- och 

ungdomsförvaltningen i Söderhamns kommun, som menar att skolans uppdrag innebär att varje 

elev som lämnar grundskolan ska vara tillräckligt förberedd för att kunna skapa sig ett gott liv 

beträffande såväl arbete och vidare lärande som kultur och fritid. Åhlin drar följande slutsats: 
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En följd av detta uppdrag blir att varje individ under skoltiden måste få kunskaper och 

färdigheter för att kunna göra väl underbyggda val liksom att ända från barnaåren successivt få 

lära sig att välja. (Skolverket, 2008, s 42) 

2.3.4 Skolverkets Allmänna råd 

2009 gav Skolverket ut Allmänna råd och kommentarer om studie- och yrkesorientering, bland 

annat med hänvisning till att man i utvärderingar 2005 och 2007 funnit brister i skolornas och 

kommunernas arbete med studie- och yrkesorientering. Det man framför allt var kritisk till var hur 

styrning och ledning, resursfördelning och samarbete mellan skolan och arbetslivet sköttes på lokal 

nivå: 

Studie- och yrkesorientering har varit lågt prioriterad och inte engagerat alla de yrkeskategorier 

inom skolan som utpekas i läroplanerna i tillräcklig utsträckning. Alltför ofta har studie- och 

yrkesorientering blivit ett uppdrag enbart för enskilda studie- och yrkesvägledare. (Skolverket, 

2009, s 4)  

Skolverkets förhoppning är att studie- och yrkesorienteringen ska bli ”[...] ett uppdrag som 

engagerar alla som arbetar i skolan [...]” (ibid., s 4) så att studie- och yrkesorienteringen i hela 

landet blir ”[...] likvärdig och av hög kvalitet” (ibid., s 4). Råden ska uppfattas som 

rekommendationer för hur skolhuvudmännen kan och bör handla och de ska fungera som en grund 

för skolorna när man planerar hur verksamheten ska bedrivas. Redan i inledningen slås fast att: 

Studie- och yrkesorientering förekommer i undervisning, i olika former av vägledning och 

genom informationsinsatser och berör all personal i skolan. (ibid., s 5)  

Skolverkets allmänna råd pekar här ut studie- och yrkesorientering som något som ska genomsyra 

hela skolan på ett horisontellt plan, det vill säga en angelägenhet för hela personalkollektivet, även 

om rektor har det yttersta ansvaret och studie- och yrkesvägledaren en central roll. Men med 

hänvisning till då gällande läroplan, Lpo 94, om att eleverna ska få inblick i arbetslivet i 

närsamhällets arbetsliv skriver Skolverket fram att vägledningen också bör genomsyra hela skolan 

vertikalt, det vill säga genom alla skolåren, från år 1 och uppåt: 

Redan under de första åren i den obligatoriska skolan kan kontakter med arbetslivet etableras så 

att de yngsta elevernas nyfikenhet kring arbete och yrken tas tillvara i undervisningen. Skolan 

utgör också i sig en stor och viktig arbetsplats som kan utnyttjas i detta sammanhang.  

(ibid., s 12)  

En förutsättning för att kunna ge eleverna underlag för framtida val av utbildning och yrke är att 

skolan samarbetar med samhället i övrigt och då speciellt med arbetslivet. Eleverna bör därför få 

möta yrkesverksamma vuxna och andra företrädare för arbetslivet, något som är speciellt viktigt för 

elever som har svårt att finna sig tillrätta i skolan (Skolverket, 2009). 
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Skolverket lyfter även fram det som är kännetecknet för en målstyrd verksamhet, att huvudmannen 

för verksamheten är skyldig att genomföra uppdraget på ett sådant sätt att målen uppfylls men att 

huvudmannen själv avgör hur man konkret ska gå tillväga. Därför bör verksamheten 

kvalitetssäkras genom att det dels finns planer för hur arbetet ska bedrivas, dels att verksamheten 

följs upp och utvärderas. Detta, menar Skolverket:  

... förutsätter en väl fungerande kommunikation mellan politiker, förvaltningsledning, skolans 

ledning och personal om verksamhetens ramar och villkor (ibid., s 9)  

I de allmänna råden lyfter Skolverket fram studie- och yrkesorienteringens olika uppgifter – att 

vidga elevernas perspektiv så att de får en möjlighet att upptäcka yrkesområden som de inte tidigare 

kände till, att informera dem om prognoser och bedömningar om arbetsmarknadens framtida behov 

och att låta vägledningen få vara en lång process där eleven får pröva, reflektera över och förkasta 

olika alternativ utifrån personliga intressen, preferenser och förutsättningar. Men skolan ska inte 

styra elevens val: 

Eleven själv har att väga samman arbetsmarknadsinformation med övriga faktorer i ett 

välgrundat och genomtänkt beslut. (ibid., s 15)  

För att det ska vara möjligt måste studie- och yrkesorienteringen utgå från elevens individuella 

behov och vara en angelägenhet för hela skolan. 

2.3.5 Den nya läroplanen, Lgr 11 

I den nya läroplanen, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, (Lgr 11) 

som gäller från höstterminen 2011, finns flera skrivningar som direkt berör studie- och 

yrkesvägledningen. I kapitel 1, som handlar om skolans värdegrund och uppdrag, står det att 

skolans uppgift bland annat är följande: 

Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme 

för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av 

könstillhörighet. (ibid., s 8)  

Det mesta av det som ingår i skolans uppdrag handlar om ett danande av eleverna i ett längre 

perspektiv, som kompetenta samhällsmedborgare vilka känner tilltro till sin egen förmåga och kan 

göra egna, personliga ställningstaganden. Därför poängteras det att: 

Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och 

en snabb förändringstakt. […] Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att 

kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ.  

(ibid., s 9)  

Kapitel 2 i Lgr 11 tar upp de mål och riklinjer som ska vara vägvisande för skolans arbete. Här 

anges vad skolan ansvarar för att varje elev ska ha med sig efter genomgången grundskola. Under 
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rubriken Kunskap står som sista punkt att eleven ska kunna ”[...] göra väl underbyggda val av 

fortsatt utbildning och yrkesinriktning” (ibid., s 14).  

Under rubriken Skolan och omvärlden tas det upp vad eleverna ska få med sig ut i livet för att 

kunna välja fortsatt utbildning och så småningom yrkesbana. Målet är att varje elev: 

- kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden 

- har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv, och 

- har kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige och i andra länder  

(ibid., s 17) 

Studie- och yrkesvägledare ska, utöver att informera och vägleda eleverna, också ”vara till stöd för 

den övriga personalens studie- och yrkesorienterande insatser” (ibid., s 17) eftersom det är en 

uppgift för alla som arbetar i skolan att: 

bidra till att elevens studie- och yrkesval inte begränsas av kön eller av social eller kulturell 

bakgrund (ibid., s 17)  

Rektor har det övergripande ansvaret för att verksamheten bedrivs på ett sådant sätt att eleverna når 

målen. Av särskilt intresse för elevernas karriärutveckling är tre punkter i det som utgör rektors 

särskilda ansvar: 

- undervisningen i olika ämnesområden samordnas så att eleverna får möjlighet att uppfatta 

större kunskapsområden som en helhet  

- samverkan med skolor och arbetslivet utanför skolan utvecklas så att eleverna får konkreta 

erfarenheter av betydelse för deras val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning 

- den studie- och yrkesorienterande verksamheten organiseras så att eleverna får vägledning 

inför de olika val som skolan erbjuder och inför fortsatt utbildning (ibid., s 19)  

2.3.6 Skolverkets syn på tidig vägledning 

På Skolverkets hemsida finns information om studie- och yrkesvägledning under fliken 

Skolutveckling. Här hittar man bland annat länkar till inspirationsmaterial, lärande exempel inom 

studie- och yrkesvägledning och till Skolverkets Allmänna råd och kommentarer om studie- och 

yrkesorientering, men knappast något material som behandlar tidig vägledning. För att få veta mer 

om Skolverkets syn på tidig vägledning har en telefonintervju gjorts med Jan Lindblom som arbetar 

med studie- och yrkesvägledningsfrågor på Skolverket (2012-04-17). I denna text redovisas en 

sammanfattning av den med Lindblom genomförda intervjun. 

 

Det är betydelsefullt att komma igång tidigt med vägledning men styrdokumenten nämner 

ingenting om detta. Styrdokumenten trycker på vägledningens betydelse, men ger inga anvisningar 

om hur det ska göras, hela den delen ligger på huvudmannen att avgöra, med undantag för 

vuxenutbildningen. Fram till Lgr 80 var styrningen mycket starkare, med exempelvis exakt timantal 
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för PRYO
2
. I och med Lpo 94 fick rektor ansvaret helt och hållet och det var väldigt diffust 

uttryckt. Man kan fråga sig hur många rektorer som är så insatta i vägledning att de kan beskriva 

vad de verkligen vill ha av en vägledare? 

 

Det var höga förväntningar på de Allmänna råden när de kom 2009, men egentligen innehåller de 

bara en sammanställning av det som står i styrdokumenten. Det gick inte att formulera vassare än 

så, man kunde inte skriva fram något som det inte fanns täckning för i lag eller läroplan. Nu ska det 

komma nya Allmänna råd, troligtvis under 2013. Där kan man förmodligen vässa kommentarerna 

lite mer eftersom Lgr 11 har skarpare formuleringar kring vad eleverna ska ha med sig när det 

gäller val och vägledning. Samtidigt granskar Skolinspektionen studie- och yrkesvägledningen på 

ett antal grundskolor. Eftersom granskningar är resurskrävande sker det oftast på regeringsuppdrag, 

men Skolverket kan också initiera granskningar. Nu har kraven på systematik i kvalitetsarbetet 

blivit starkare och därför ska verktygen för systematiskt kvalitetsarbete, BRUK, uppdateras.
3
 Det 

blir troligen klart under hösten 2012. 

 

Som statlig myndighet stöder sig Skolverket i sitt arbete på forskning och beprövad erfarenhet och 

menar följaktligen att det är rätt att satsa på tidig vägledning. I projektet Lärande exempel gav 

Skolverket under 2007-2009 riktat stöd till kommuner som ville utveckla sitt arbete med studie- och 

yrkesvägledning. Erfarenheter från det projektet visar att det finns många eldsjälar ute i skolorna, 

men att förändringar och nytänkande ofta är knutet till en eller ett fåtal personer. Det krävs ett brett 

lokalt engagemang för att hålla frågan levande. Eftersom Lgr 11 är något tuffare avseende val och 

vägledning, kommer man att i de nya Allmänna råden och i det nya stödmaterial till läroplanerna 

som nu tas fram på ett bättre sätt kunna resonera kring det forskningen säger – att val och 

vägledning är en process och att relationen med vägledaren och vägledningen måste skapas innan 

eleverna kommer upp på högstadiet. Vid en internationell jämförelse blir det tydligt att ett bra 

kvalitetsarbete hänger samman med ett starkt centraliserat system, som exempelvis i Danmark. I ett 

decentraliserat skolsystem som det svenska är det svårare för en skolmyndighet att ha full kontroll 

på läget ute i skolorna. 

 

 

                                                      
2
 PRYO står för Praktisk Yrkesorientering. Begreppet PRYO ändrades till PRAO i Läroplan för 

grundskolan 1980. pryo. http://www04.sub.su.se:2065/lang/pryo, Nationalencyklopedin, hämtad 2012-

05-10. 

3
 BRUK står för bedömning, reflektion, utveckling, kvalitet och är ett ”verktyg för självskattning av 

kvaliteten i samtliga läroplansstyrda verksamhetsformer”. 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/kvalitetsarbete/bruk, hämtad 2012-05-10. 
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3. Metod 

I detta kapitel redogörs för hur undersökningen har genomförts. Under egna rubriker presenteras 

undersökningsstrategi, metoder och tekniker, genomförandesteg, urval och urvalsgrupper, 

datainsamling, bearbetning av data, tillförlitlighet och giltighet samt etiska ställningstaganden.  

3.1 Undersökningsstrategi 

Då det fenomen denna studie fokuserar på existerar på en rad olika platser i landet, föll det sig 

naturligt att välja ut några av dessa och genomföra en undersökande flerfallsstudie. Det empiriska 

materialet till studien hämtades från sex olika studie- och yrkesvägledares verksamheter vilka 

granskades. Detta förfarande gav oss möjlighet att kunna uttala oss om fenomenet ifråga. Tanken 

var aldrig att ställa resultat från de olika fallen mot varandra i en jämförelse utifrån för- och 

nackdelar, utan istället att låta dem samverka och bilda en gemensam bas varifrån tolkningar 

gjordes och slutsatser drogs. 

3.2 Metoder och tekniker 

Den metod som användes för att samla in empiriskt material var semistrukturerade intervjuer. 

Intervjuguiden (se bilaga 1) innehöll tematiska frågor som respondenterna reflekterade kring. Detta 

fick till följd att respondenterna talade fritt runt varje tema och vi kunde som intervjuare fylla på 

med följdfrågor där detta kändes angeläget. Ambitionen var att intervjufrågorna genom sin struktur 

och formulering dels skulle bidra med data till studien, dels skulle skapa en dynamik i 

intervjusituationen.  

 

För att komma i kontakt med studie- och yrkesvägledare som arbetar med tidig vägledning valde vi 

att gå ut med en förfrågan, dels genom ett elektroniskt medlemsutskick via Lärarnas Riksförbund 

(se bilaga 2), dels till studie- och yrkesvägledarstudenterna vid Stockholms universitet via den 

webbaserade lär- och samarbetsplattformen Mondo. Samtidigt med dessa utskick letade vi efter 

lämpliga intervjupersoner via Skolverkets rapporter om utveckling av studie- och yrkesvägledning. 

En fjärde väg som prövades var att gå via Vägledarföreningens hemsida för att nå ut med en 



23 

 

förfrågan. Då de av tidsbrist inte hade möjlighet att administrera detta inom rimlig tid, valdes den 

möjligheten bort. 

 

Förfrågan via Mondo gav inga svar. Missivet via Lärarnas Riksförbund resulterade däremot i att tio 

studie- och yrkesvägledare kontaktade oss på den för ändamålet upprättade e-postadressen. En av 

dem sorterades bort direkt då personen ifråga endast ville meddela att hon inte ägnade sig åt tidig 

vägledning. De nio svar som återstod rangordnades utifrån den omfattning av tidiga 

vägledningsinsatser som verksamheterna innehöll. De tre som verkade mest intressanta utifrån 

omfång och innehåll valdes ut och kontaktades med en förfrågan om att delta i studien. Omfång kan 

översättas med hur långt ner i åldrarna den tidiga vägledningen startar och innehåll handlar om vad 

studie- och yrkesvägledarna beskrev att de faktiskt gör. Av de 39 kommuner som deltog i 

Skolverkets projekt för att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet i studie- och 

yrkesvägledningen 2007-2009, valdes tre kommuner ut enligt samma kriterier som ovan. Även här 

kontaktades studie- och yrkesvägledare med en förfrågan om att delta.  

3.3 Genomförandesteg 

 För att få mer information om hur Skolverket ser på arbetet med tidig vägledning 

genomfördes en telefonintervju med Jan Lindblom på Skolverket (2012-04-17). Intervjun 

spelades inte in då det som sades endast skulle komma att användas som 

bakgrundsinformation och alltså inte höra till studiens empiriska material. Lindblom gavs 

möjlighet att godkänna att det han sagt tolkats rätt av uppsatsförfattarna. 

 

 De sex utvalda studie- och yrkesvägledarna, alla kvinnor, kontaktades en första gång och 

fick studien närmare presenterad för sig. De tillfrågades om att delta i en inspelad intervju 

och tid för intervju bokades. Därefter fick de, via e-post, information om de etiska principer 

författarna satt upp för arbetet samt hur det insamlade materialet skulle hanteras och 

användas. (se bilaga 3)  

 

 Intervjumallens frågor testades på två utbildade studie- och yrkesvägledare som inte ingick 

i studien. Då de inte hade något att invända mot frågornas innehåll, begriplighet eller 

ordning beslutades att intervjumallen skulle användas utan förändringar vid intervjuerna.  

 

 På grund av den stora geografiska spridningen av respondenterna beslutades att samtliga 

intervjuer skulle ske över telefon alternativt via telefonfunktionen i Skype. Det material 

intervjupersonerna lämnat, i form av handlingsplaner och verksamhetsplaner, lästes igenom 

inför intervjuerna. 

 

 Intervjuerna fördelades lika mellan oss och genomfördes på de tider som bokats in för 

ändamålet. Därefter gjordes transkribering. 
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3.4 Urval och urvalsgrupp 

Urvalsgruppen begränsades till studie- och yrkesvägledare då dessa ansågs mest lämpade eftersom 

de dels besitter de teoretiska kunskaperna om vägledning, dels har kompetens att utforma de 

praktiska vägledningsaktiviteterna. Rektorer och förvaltningschefer är förvisso ytterst ansvariga för 

verksamheten, men har i de flesta fall inte den kunskap om karriärvalsteorier som studie- och 

yrkesvägledare förfogar över. Detta gäller även kommunpolitiker som är ansvariga för att fatta 

besluten men även har till uppgift att överlåta ansvaret för det dagliga arbetet till tjänstemännen. 

För att vara aktuella som respondenter ställdes följande krav: 

 

 Respondenterna ska ha avlagt examen på ett studie- och yrkesvägledarprogram vilket 

borgar för att de är bekanta med den teoretiska referensram studien utgår ifrån. 

 Respondenterna ska vara, eller ska ha varit, involverade i vägledningsinsatser för de tidiga 

åldrarna med elevgrupper och/eller personalgrupper. 

 

Det är vår erfarenhet att en minoritet av Sveriges studie- och yrkesvägledare är aktuella för 

undersökningspopulationen som därför inte är representativ för landets studie- och yrkesvägledare. 

Det sätt varpå de arbetar kan förhoppningsvis ändå ge en fingervisning om huruvida det är 

gynnsamt att följa deras exempel.  

 

De sex utvalda studie- och yrkesvägledarna är verksamma i olika kommuner runt om i Sverige och 

har arbetat som studie- och yrkesvägledare olika länge, alltifrån tre till trettio år. För att kunna skilja 

deras uttalanden åt i kapitel 4, Resultat och tolkning, anges begynnelsebokstaven i respektive 

förnamn: J, K, L, B, C och H. 

3.5 Datainsamling 

Intervjuerna delades upp mellan uppsatsförfattarna och genomfördes således med bara en av oss 

närvarande. Intervjuerna, som tog 30-45 minuter, hölls vid den tidpunkt som intervjupersonerna i 

förväg hade föreslagit. Det resulterade i att fyra intervjuer genomfördes dagtid då respondenterna 

var på sina arbetsplatser medan två intervjuer hölls kvällstid då respondenterna var i sina respektive 

hem. Tidsåtgången för intervjuerna kändes rimlig. Hade kortare intervjutid eftersträvats hade 

intervjuerna känts forcerade och samtliga frågor hade varken kunnat ställas eller resonerats kring. 

Vid en längre intervjutid hade det varit svårt att behålla fokus och skärpa.  

 

Intervjutillfällena föregicks av en viss kommunikation mellan intervjupersonerna och författarna. 

Kontakten utgjordes av ett fåtal e-postmeddelanden och ett telefonsamtal, men fungerade ändå som 

relationsbyggare. Detta visade sig vara värdefullt då telefonintervjuer inte erbjuder möjlighet att 

skapa en relation med intervjupersonen innan intervjutillfället, vilket är fallet då intervjupersonen 



25 

 

och intervjuaren kan småprata en stund innan man sätter sig ner och samtalar. Den första frågan, 

där respondenten ombads berätta kortfattat om studie- och yrkesvägledningsverksamheten i sin 

kommun, fungerade som en uppvärmningsfråga för att få igång intervjun samtidigt som 

intervjuaren fick en inblick i hur arbetet var organiserat i respektive kommun. Övriga frågor ställdes 

för att samla in empiriskt material. 

 

Respondenterna hade inte fått ta del av intervjuguiden i förväg, men de hade informerats om att 

intervjun skulle handla om deras personliga åsikter och erfarenheter av sin yrkesmässiga 

verksamhet. Den intervjuguide som hade tagits fram inför intervjuerna fungerade som ett stöd då 

den talade om vilka frågor/teman intervjun skulle röra sig kring samt vilken ordningsföljd som 

kunde vara lämplig. Under intervjuerna tillkom en del frågor som inte var utarbetade i förväg. 

Avsikten med dessa frågor var dels att få respondenten att utveckla sitt resonemang och berätta 

mer, dels att kontrollera att intervjuaren uppfattat respondentens budskap. Samtliga intervjuer 

präglades av ett avspänt och förtroendefullt förhållningssätt. Respondenterna framstod som 

uppriktiga och frikostiga med sina erfarenheter.  

 

För att det insamlade materialet skulle kunna gås igenom i efterhand spelades samtliga intervjuer in 

digitalt på ljudfiler via högtalartelefon och diktafon. Under, eller i direkt anslutning till, intervjuerna 

antecknades iakttagelser och tankar som bedömdes vara värdefulla för studien.  

3.6 Bearbetning av data 

Transkriberingarna av de inspelade intervjuerna gjordes av praktiska skäl av en av oss. Allt som 

sades på ljudfilerna skrevs ner ordagrant. Skratt, fniss, hostningar, pauser och dylikt har inte 

markerats då det inte påverkar respondenternas utsagor. Talspråk har gjort om till skriftspråk där 

det inte påverkat innehållet i citaten. Materialet gicks därefter igenom både auditivt och i skrift för 

att det sedan skulle gå att plocka ut relevant information. I tolkningen av resultatet har 

presentationen baserats på intervjufrågorna. Följaktligen har sådant material som bedömts ligga 

utanför frågeområdet valts bort. Redan under transkriberingen påbörjades analysarbetet genom att 

intresseväckande tankar noterades i marginalen för att sedan ventileras författarna emellan. Därefter 

utgick analysen från det skriftliga resultatet i sin helhet och materialet delades in i teman utifrån 

intervjufrågorna. Detta skedde genom att färgkoda de aktuella delarna av utsagorna för att kunna se 

vad som sagts i respektive tema. Olika teman fick olika färger. När teman urskiljts delades dessa in 

i kluster av meningsbyggande enheter som på något sätt hörde ihop eller tangerade varandra.  
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3.7 Tillförlitlighet och giltighet 

 

För att i görligaste mån få tillförlitliga svar på intervjufrågorna genomfördes intervjuerna under så 

lika villkor som möjligt. Frågorna testades på två personer, även de studie- och yrkesvägledare, 

innan de ställdes till intervjupersonerna. Samma intervjuguide har använts och de frågor guiden 

innehåller har ställts i ungefär samma ordning. Eftersom intervjuerna var av semistrukturerad 

karaktär ställdes inte samma följdfrågor vid samtliga intervjuer. Flera gånger visade det sig att då 

intervjuaren inte ställde en viss följdfråga tog respondenten ändå upp den aktuella frågan. Därmed 

har alla intervjuer behandlat i stort sett samma frågor trots att de genomförts av två olika personer 

vilket torde ha ökat tillförlitligheten och pålitligheten. Under tolkningsarbetet av det insamlade 

materialet var vi noga med att våra egna värderingar skulle påverka tolkningarna så lite som 

möjligt. 

 

Intervjufrågorna togs fram i avsikt att ge svar på studiens forskningsfrågor, vilka operationaliserade 

syftet. Det resultat man får fram måste innehålla fakta som leder till att det går att genomföra det 

som studiens syfte utlovar. Då det aldrig går att uttala sig om hur nära den objektiva sanningen en 

studie av detta slag kommer, går det inte att utlova vare sig total tillförlitlighet eller total giltighet 

och det är heller inte avsikten med denna studie. Det går bara att hoppas att intervjupersonerna ger 

sina egna bilder av det fenomen studien fokuserar på. Eftersom det vid intervjuundersökningar är 

möjligt att kontrollera att respondenten förstått frågan, är det sannolikt att den information 

respondenten ger stämmer med vederbörandes uppfattning.  

3.8 Etiska ställningstaganden 

”Samhällsvetenskaplig forskning bör tjäna vetenskapliga och mänskliga intressen” (Kvale & 

Brinkmann 2009, s 78). Med detta i åtanke fanns det ett antal etiska frågor att ta hänsyn till. Dessa 

frågor var viktiga såväl under planeringsstadiet som under genomförandet och efteråt, i 

tolkningsprocessen. I föreliggande studie behandlades frågorna enligt följande: 

 

 Informerat samtycke. Respondenterna informerades om studien och hur deras utsagor 

skulle komma att användas. De informerades även om att de deltog av egen, fri vilja och 

om vad deras medverkan kunde komma att innebära i form av rapportering och publicering. 

Respondenterna fick vetskap om att de när som helst hade rätt att avbryta sitt deltagande.  

 

 Då studien, och följaktligen även intervjufrågorna, berörde uppgifter av offentlig karaktär, 

det vill säga sådant som har med respondentens arbete att göra, uppstod inte några problem 

med konfidentialitet. Hade det ändå framkommit uppgifter av sådan karaktär hade detta 
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tagits hänsyn till. Det material som samlades in, oavsett känslighetsgrad, förvarades hela 

tiden otillgängligt för utomstående. 

 

 En förhoppning och övertygelse om att respondenternas deltagande inte skulle få några 

negativa konsekvenser för dem har funnits under hela arbetet med denna studie. Tanken var 

tvärtom att det kunde ses som en möjlighet för intervjupersonerna att få positiv respons på 

det arbete de gör.  

 

 Forskarens roll innebär att i varje steg i processen ha studiens och målgruppens bästa för 

ögonen och nogsamt följa principerna för hur vetenskaplig forskning ska utföras. Lika 

viktigt som det har varit att måna om att skapa en god relation med respondenterna har det 

varit att inte liera sig med dem på ett sätt som skulle ha minskat möjligheten att förhålla sig 

sakligt till deras utsagor. 

 

Genom att följa ovan nämnda riktlinjer kan arbetet med rapporten även sägas ha följt 

Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer i humanistisk-samhällsvetenskaplig metod (HSFR, 

1999) som handlar om information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande. 
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4. Resultat och tolkning  

I detta kapitel redogörs för respondenternas svar på undersökningens intervjufrågor (bilaga 1). 

Resultatet redovisas som nio olika teman – Process, faktiska resultat och önskade resultat, 

Fördelar med tidig vägledning, Reaktioner från eleverna, Förutsättningar, Handledningsplaner, 

lokala och nationella styrdokument, Samarbete, Reaktioner från vuxenvärlden, Nackdelar samt Vad 

respondenterna gör inom tidig vägledning. De tre första temana ger svar på forskningsfråga 1 

”Vilka skäl anger vägledare för att arbeta med tidig vägledning?”, medan följande fem teman ger 

svar på forskningsfråga 2 ”Vilka förutsättningar är nödvändiga för att vägledarna ska kunna 

bedriva tidig vägledning?”. Det nionde temat ger svar på forskningsfråga 3 ”Vad görs i form av 

tidig vägledning?”. 

 

Utsagor från intervjupersonerna presenteras och tolkas under respektive tema. Citaten har valts 

utifrån vilka utsagor som tydligast uttrycker den tolkning uppsatsförfattarna har gjort. Följaktligen 

förekommer citat från vissa intervjupersoner oftare än från andra och det har inte funnits någon 

strävan att låta samtliga intervjupersoner komma till tals lika ofta. 

4.1 Process, faktiska resultat och önskade resultat  

Anledningen till att respondenterna börjat med tidig vägledning är att de vill försöka öka elevernas 

förmåga att göra ”väl underbyggda val” (Lgr 11, s. 14) genom att låta deras studie- och 

yrkesvägledningsprocess utvecklas över en längre tid. Frågorna 2 och 7 i intervjumallen är intimt 

förknippade med varandra och det gavs likartade svar på båda frågorna. Därför har de lagts samman 

och behandlas som en i tolkningen. Det empiriska materialet kring dessa frågor kan delas in i tre 

olika områden som handlar om process, faktiska resultat och önskade resultat.  

 

Respondenterna ser studie- och yrkesvägledningsarbete som en process, det vill säga ett 

händelseförlopp eller utvecklingsarbete, som görs över en längre tid: 

Allt det här bygger på tanken om att studie- och yrkesvägledning är en process. Man måste få 

infallsvinklar och ett bra beslutsunderlag från olika håll. Det är det vi försöker ge eleverna. En 

bra bas att stå på för framtida valsituationer. Och så ser man det som ett livslångt lärande. Får 

man en riktigt bra bas så vet man också var man ska hitta informationen. (Respondent K) 

Processen handlar om att förbereda eleverna inför framtiden och de olika val som hör framtiden till. 

Förberedelsen består i att få barnen att börja tänka kring sig själva och sin framtid. Man vill 
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medvetandegöra eleverna om förutsättningar som självkännedom och kunskap om vilka alternativ 

som står till buds och på så sätt skapa en plattform att bygga på. Detta görs utifrån barnens ålder 

och/eller mognadsnivå vilket såväl Gottfredson (2005) som Nordström (Skolverket, 2008) 

poängterar vikten av. Studie- och yrkesvägledare K menar att denna bas inte enbart är ett avstamp 

för gymnasievalet utan som citatet ovan visar någonting man bär med sig för resten av livet. I 

slutbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) för utredaren fram uppfattningen att 

studie- och yrkesvägledningen i många skolor mer handlar om att ta sig fram till gymnasievalet och 

mindre om det livslånga lärandet. 

 

K säger sig kunna se faktiska resultat av den tidiga vägledningen i statistik från 

gymnasieintagningen i det aktuella länet. Där visar det sig att ungdomarna från den egna 

kommunen har högst procentandel behöriga elever till både yrkesprogram och 

högskoleförberedande program på gymnasiet. Hon påpekar samtidigt att den tidiga vägledningen är 

en av flera förutsättningar som lett fram till dessa resultat och att det är svårt att klart peka på vad 

som är vad, men att det ändå sammanfaller i tid, det vill säga toppresultaten har uppstått sedan de 

började med tidig vägledning: 

Vi kan ju inte direkt peka på och säga att det här beror på att vi har en studie- och 

yrkesvägledningsplan och att vi jobbar på det här sättet. Men jag tror faktiskt att det har en 

betydelse. (Respondent K) 

De intervjupersoner som ännu inte kan se liknande konsekvenser framhåller att det är resultat som 

dessa de arbetar för och hoppas kunna se i framtiden. En annan respondent, som också ägnat sig åt 

tidig vägledning under flera år, har märkt att elever som fått tidig vägledning är bättre förberedda 

när de kommer fram till gymnasievalet i år 9: 

Det är många som redan har ganska bra koll på läget i samtalet. I alla fall har jag upplevt det. 

Och jag vet att det är flera av mina kollegor som har upplevt det här också. Så därför ser vi ju 

en vinst att jobba så här. (Respondent H) 

En annan intervjuperson framhåller som skäl till att eleverna är mer förberedda när de kommer till 

vägledningssamtalet i nian än tidigare elever har varit, är att de elever som fått tidig vägledning vet 

vad som krävs av dem längre fram: 

De vet tidigt vad behörighetskraven är. De vet att de måste kunna det här när man kommer ut 

och jobbar och vad man ska med det till. Det är väl det viktiga, att kunna få en mening i det 

man gör. (Respondent K) 

Det har blivit tydligare för eleverna att prestationerna i grundskolan har betydelse när de ska söka 

till gymnasiet, vilket i sin tur har ökat motivationen för skolarbetet. De har fått hjälp att skapa mål 

och det har blivit meningsfullt för dem att förbättra sina möjligheter att nå målen. Vikten av att 

tidigt etablera en relation med eleverna är också något som framkommit under intervjuerna. 

Intervjupersonerna tror att detta kan leda till bättre vägledningssamtal i nian eftersom man då 

känner varandra mer och kan samtala lättare. 
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Samtliga respondenter gav flera exempel på vilka resultat de hoppas kunna se i ett längre 

perspektiv. Dessa berörde dels strukturella, dels individuella vinster. De samhälleliga vinster man 

såg som ett långsiktigt resultat av tidig vägledning var lägre ungdomsarbetslöshet och färre om- och 

felval i gymnasieskolan samt ett brytande av traditionella könsmönster. Det sistnämnda är en av de 

viktigare uppgifterna i skolan då det lyfts fram i inledningskapitlet i den nya läroplanen (Lgr 11). 

Respondent L berättar om ett tillfälle då hon bjudit in en kvinnlig sjuksköterska och en manlig 

elitfotbollsspelare för att berätta om sina yrken. I efterhand resonerar hon över om det inte hade 

varit bättre om hon bjudit in en manlig sjuksköterska och en kvinnlig fotbollsspelare: 

När man tänker på det hade ju det varit viktigare. Att visa på att bryta könsmönster. 

Gottfredson (2005) anser att det är studie- och yrkesvägledarens uppgift att visa exempel på vuxna 

som gjort könsotypiska yrkesval. Studie- och yrkesvägledarna i denna studie hade både det 

samhällsekonomiska och det individuella perspektivet på sitt arbete. Intervjuperson L säger: 

Ja, det är det att eleverna ska kunna göra väl underbyggda val när de kommer fram till år nio 

och på så sätt minska omvalen och felvalen. Det är ju bra både för eleven och för ekonomin i 

skolorna. 

De strukturella vinster intervjupersonerna såg med tidig vägledning var förhållandevis få jämfört 

med hur många fördelar de kunde urskilja för den enskilde eleven. Att öka elevernas motivation till 

att hitta mening i det de gör, både i skolarbetet och i den framtida karriären samt att hjälpa dem 

förbereda sig för gymnasievalet och andra, framtida valsituationer var något som samtliga 

respondenter framhöll som viktigt. I olika ordalag framkom i intervjuerna uttalanden som: 

Som studie- och yrkesvägledare önskar jag ju att eleven gör väl underbyggda val.  

(Respondent K) 

[…] och göra ett val och göra det så välgrundat som möjligt. (Respondent C) 

Vikten av att förse eleverna med tillräckliga kunskaper för att kunna göra ”väl underbyggda val” 

(Lgr 11, s.14), vilket är ett av skolans uppdrag, var något som alla intervjupersonerna återkom till 

vid ett flertal tillfällen under intervjuerna. Detta tror respondenterna kan åstadkommas genom att 

studie- och yrkesvägledaren uppmuntrar eleverna till att vidga sina perspektiv kring vad som är 

möjligt, intressant och passande vilket, enligt Gottfredson (1996), är av stor vikt för att barnen så 

länge som möjligt ska hålla olika alternativ öppna. Det handlar om att tydliggöra för eleverna vilka 

fördelarna är med att undvika att begränsa sig i sitt yrkesval. Gottfredson menar att barn redan tidigt 

börjar dela in yrken i tänkbara och otänkbara utifrån traditionella könsmönster utan att de 

egentligen vet vad olika yrken innebär. Detsamma gäller för yrken vars status inte stämmer överens 

med uppfattningen inom den egna sociala gruppen, liksom för yrken vars krav på intellektuell 

förmåga inte ligger i nivå med de egna förutsättningarna. Tidig vägledning där man aktivt arbetar 

för att motverka begränsningar får, enligt Gottfredson, till följd att den enskilde får mer att välja på 

vilket i sin tur innebär bättre förutsättningar att få ut det mesta av sitt yrkesliv. Intervjuperson C 

säger: 
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[…] jag kände att det är viktigt att få börja med det här i tidig ålder. Att eleverna får börja tänka 

att ’Jag ska också bli en vuxen person och ha ett yrke. Jag ska kanske bilda familj och ha ett 

eget liv och leva ett vuxenliv.’ Och då kände jag att det är viktigt att börjat prata om frågor som 

’Vem jag är, vad jag vill, vilka intressen har jag, vilka ämnen tycker jag är roliga och så.’ Att de 

själv börjar ställa sig de här frågorna och börjar tänka på de här sakerna.  

De intervjuade studie- och yrkesvägledarna har alla en tanke bakom sitt arbete med den tidiga 

vägledningen. De menar att för att nå målet med insatserna måste man börja tidigt och utforma 

aktiviteterna utifrån barnens ålder och mognadsnivå. De två studie- och yrkesvägledare som har en 

något längre erfarenhet av tidig vägledning kan se att insatserna börjar ge resultat i form av att 

eleverna är mer förberedda inför gymnasievalet än tidigare årskullar varit. En av intervjupersonerna 

kan dessutom se att det påverkar andelen behöriga till gymnasiet såtillvida att den visat sig vara 

högre, procentuellt sett, än andelen behöriga bland eleverna i grannkommunerna. Man anger både 

individuella och strukturella vinster med tidig vägledning. För den enskilde handlar det om att 

tillgodogöra sig förutsättningar att kunna leva det vuxenliv man önskar. För samhället är det 

framtida kostnader i form av om- och felval på gymnasieskolan och/eller ungdomsarbetslöshet man 

nämner. 

4.2 Fördelar med tidig vägledning  

På temat fördelar med tidig vägledning återfanns svar som till stora delar liknade svaren kring 

varför man börjat med tidig vägledning och vilka resultat man hoppas kunna se i ett längre 

perspektiv. Det som skiljer dessa teman åt är att det förstnämnda fokuserar på sådant som 

omedelbart blir påtagligt för både elever och studie- och yrkesvägledare. Det rör sig om att eleverna 

ser nyttan med skolarbetet och på så sätt hittar en målbild och känner motivation. Det handlar också 

om att utveckla en god självbild, en högre grad av självkänsla och en förbättrad självkännedom. De 

får även inblick i samhället i allmänhet och i arbetslivet i synnerhet. Respondent K säger: 

Jag tror ändå att kan man hänga upp det man gör på någon form av verklighet som man ser att 

man har en praktisk nytta av så kommer man att göra mycket bättre resultat. 

Att förstå att det man lär sig i skolan är till nytta i ett framtida yrkesliv ökar motivationen i 

skolarbetet. Detta har länge varit den officiella synen i styrdokumenten. Såväl handledningen för 

folkskolan (Kungl. Skolöverstyrelsens skriftserie 33, 1958) som karriärvägledning.se.nu (SOU 

2001:45) och Skolverkets allmänna råd (2009) påtalar vikten av att eleverna tidigt får en relation till 

arbetslivet. Detta för att tillvarata den naturliga nyfikenhet de yngre barnen har. En annan fördel 

respondenterna ser med tidig vägledning är att eleverna får vägledningsprocessen tydligt 

synliggjord för sig. Deras tankeprocess startar och de börjar på egen hand, och tillsammans med 

kamrater, fundera över och diskutera kring sig själva och sin framtid. Enligt Vygotskij (2001) är det 

i sällskap med andra som människor utvecklar meningsskapande begrepp. Barnen lär sig förstå och 

använda de ord och begrepp som hör studie- och yrkesvägledningen till. Studie- och 
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yrkesvägledning och studie- och yrkesorientering blir avdramatiserat och ett helt naturligt inslag i 

skolarbetet vilket kan vara trygghetsskapande för eleverna:  

Jag ser det som en process och den processen måste ju startas någonstans. Jag kan inte begripa 

varför man inte skulle starta den när man kan, det vill säga så tidigt som möjligt. Och det är ju 

förskolan. Då kommer det in som ett naturligt moment. Det blir inget konstigt eller främmande. 

(Respondent K) 

För studie- och yrkesvägledarna själva bidrar den tidiga vägledningen till att de blir synliga och får 

bättre kontakt med eleverna. Eleverna vet vem studie- och yrkesvägledaren är och vad hon gör och 

de vågar själva ta kontakt i ett tidigare skede än de hade gjort om relationen inte varit etablerad. En 

av studie- och yrkesvägledarna ser kopplingen mellan sitt eget arbete och entreprenöriella 

arbetsmetoder. Studie- och yrkesvägledare K gör reflektionen: 

Det pratas så mycket om entreprenöriellt lärande. Det är ju lite av det jag också pratar om nu. 

Alltså att våga ta sig för, att våga ta de olika kliven och ta kontakterna. Ha en liten 

handlingsberedskap inför att fatta beslut.  

Det respondenten nämner i citatet ovan är exempel på förutsättningar som enligt läroplanen (Lgr11) 

främjar entreprenörskap. Att hjälpa eleverna skaffa sig handlingsberedskap och därigenom skapa 

förutsättningar för väl underbyggda val är något som samtliga respondenter har lyft fram som 

viktigt med tidig vägledning. Respondent J säger: 

För att kunna göra väl underbyggda val så måste man vara väl förberedd. Man måste ha lärt 

känna sig själv. Man måste ha kunskap om sig själv och om alternativen och det får man inte 

genom en engångsinsats i årskurs nio. 

Detta citat sammanfattar vad alla intervjupersonerna uttryckt i någon form. Att studie- och 

yrkesvägledningsprocessen får ta tid är något som man återkommer till under intervjuerna. Det gör 

även begreppet den röda tråden som symboliserar den genomtänkta planering som visar de 

återkommande aktiviteter som görs och som utgör studie- och yrkesvägledningsprocessen. 

Respondenterna menar att tidig vägledning är en förutsättning för att processen ska kunna startas 

tidigt och de har stöd för denna åsikt i såväl karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) som Kvalitet i 

studie- och yrkesvägledning – hela skolans ansvar (Skolverket, 2008). Enligt Jan Lindblom på 

Skolverket finns det goda skäl att tro att även de nya allmänna råden, som väntas 2013, kommer att 

säga något om detta (2012-04-17). 

 

Samtliga intervjuade studie- och yrkesvägledare uttrycker en stor glädje över att få möjlighet att 

arbeta med yngre barn eftersom de upplever att eleverna är så entusiastiska och livfulla: 

Man önskar man kunde hålla igång den här energin tills de kommer i nian. (Respondent H) 

Detta yttrande uttrycker en förhoppning om att den här entusiasmen inte avtar med åren utan håller 

i sig. Ett par av respondenterna tar upp fördelen med att tidig vägledning ger möjlighet att upprepa 

viktig information vid ett flertal tillfällen och på så sätt hoppas man att så många som möjligt, om 

inte alla elever, tagit till sig budskapet: 
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Sedan ska de inte kunna komma och säga att ’men det är ingen som har berättat för mig hur 

viktigt det var med språket’. (Respondent B) 

Det studie- och yrkesvägledarna framförallt nämner som viktig information är vikten av att läsa ett 

modernt språk i grundskolan för att kunna tillgodoräkna sig meritpoäng i moderna språk i 

gymnasieskolan.
4
  

 

Fördelarna med tidig vägledning är, enligt studie- och yrkesvägledarna i denna studie, att barnen får 

tid och möjlighet att utveckla en ökad självkännedom och kännedom om vilka alternativ som står 

till buds. Detta tror intervjupersonerna ska leda till en större handlingsberedskap inför kommande 

studie- och yrkesval. Eleverna har enbart varit positiva vilket underlättar arbetet med 

vägledningsprocessen, den röda tråden. 

4.3 Reaktioner från eleverna 

De intervjuade studie- och yrkesvägledarna har enbart fått positiv respons från eleverna. ”Bara 

positivt” (respondent J), ”De flesta, får jag ju säga, har varit jättenöjda” (respondent B) och ”De 

tycker det både är nödvändigt och roligt” (respondent K) är några av de spontana kommentarer 

intervjupersonerna ger på frågan om vilka reaktioner de fått från eleverna. Intervjupersonerna har 

märkt av reaktionerna när de varit ute i klasserna och genomfört olika aktiviteter med barnen. 

Respondent B säger: 

De tycker det har varit jättebra att de fått prata om sitt. De räcker ju också upp handen och vill 

prata individuellt om sig själva. 

De har också fått det berättat för sig från pedagogerna som på egen hand arbetat med olika studie- 

och yrkesorienterande verksamheter tillsammans med barnen när studie- och yrkesvägledaren inte 

har varit närvarande. Intervjuperson K säger: 

Det jag har hört från pedagogerna och de elever jag jobbar närmast är enbart positivt. 

En av intervjupersonerna har också upplevt att barnen uttryckt en önskan om att få prata 

individuellt, eller i mindre grupper, med studie- och yrkesvägledaren. Barnens önskemål om 

gruppvägledning och/eller individuella samtal, som studie- och yrkesvägledaren dock inte haft 

                                                      
4
 Meritpoäng är extrapoäng som läggs till jämförelsetalet (medelvärdet av betyg från gymnasiet) som 

man söker till högskolan på. Man kan få högst 2,5 meritpoäng, vilket gör att det högsta jämförelsetalet 

man kan få är 22,5. För meritkurser i moderna språk kan man få sammanlagt 1,5 meritpoäng. 
http://www.hsv.se/densvenskahogskolan/utbildningpauniversitetochhogskolor/antagningtillgrund

niva/urval/betygsurval/meritvardering.4.1db453f212664e532507ffe882.html, hämtad 2012-05-

17. 

http://www.hsv.se/densvenskahogskolan/utbildningpauniversitetochhogskolor/antagningtillgrundniva/urval/betygsurval/meritvardering.4.1db453f212664e532507ffe882.html
http://www.hsv.se/densvenskahogskolan/utbildningpauniversitetochhogskolor/antagningtillgrundniva/urval/betygsurval/meritvardering.4.1db453f212664e532507ffe882.html


34 

 

möjlighet att infria, går helt i linje med Gottfredsons (1996) uppfattning om att det är i samvaro 

med andra som individen upptäcker sina egna preferenser. Respondent J säger: 

Det är helt fantastiskt. Det är så underbart att vara ute och träffa dem. Dom […] älskar att prata 

om det här, va’. 

Respondenterna har också märkt att barnen de träffat i klassrummen ofta söker upp dem och vill 

prata om olika yrken eller annat som rör deras framtid. Intervjuperson L nämner som exempel: 

De tycker det är jätteroligt. De känner igen en, de hälsar på en i korridoren, i matsalen. De vet 

ju vem jag är och vad jag gör. Det vet att det är mig de ska söka upp om de undrar någonting. 

Från pedagogerna har studie- och yrkesvägledarna fått höra att barnen tycker att studie- och 

yrkesvägledning och studie- och yrkesorientering är spännande, roligt och nyttigt och pedagogerna 

har märkt att eleverna börjar tänka mer kring sig själva och sin framtid. Pedagogerna har enligt en 

av intervjupersonerna berättat att: 

Eleverna uppskattar de här diskussionerna och de här uppgifterna. Efteråt börjar de prata om de 

här frågorna själva. (Respondent C) 

Eleverna är i den ålder då Piaget (1968) anser att barn har lärt sig att reflektera över sig själv och 

det som händer i omvärlden samt att dra slutsatser av den information man tillägnat sig. Respondent 

H berättar att de nyvunna insikterna verkar intressera barnen: 

De tycker det är jättespännande. Det tror jag de tycker är roligt. Man blir så förvånad när man 

varit i niorna mycket och så kommer man till femmorna så är de ju så otroligt nyfikna. Alla har 

händerna uppe och vill säga något. De är så nyfikna. Man undrar vart tog den här nyfikenheten 

vägen?  

Detta citat uttrycker inte bara att den tidiga vägledningen uppfattas som positiv av eleverna utan 

även att de äldre eleverna inte utstrålar samma omedelbara entusiasm som de yngre gör. Det 

behöver inte handla om att de äldre eleverna är mindre intresserade. Det kan istället bero på att de 

äldre eleverna inte reagerar på samma utåtriktade sätt som de yngre gör, vilket enligt Vygotskij 

(2001) hör ihop med att barnen allteftersom de blir äldre övergår till att föra en inre dialog istället 

för att tala högt för sig själv.  

 

Studie- och yrkesvägledarna berättar om positiva reaktioner från eleverna. Dels har de upplevt det 

själva då de genomfört olika studie- och yrkesvägledande aktiviteter tillsammans med dem, dels har 

pedagogerna berättat om elevernas reaktioner på studie- och yrkesorienterande aktiviteter som 

pedagogerna har utfört. 
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4.4 Förutsättningar 

Det som oftast kommer fram i intervjupersonernas utsagor om vilka förutsättningar som behöver 

finnas för att studie- och yrkesvägledaren ska kunna bedriva tidig vägledning är tid, eller snarare 

bristen på tid. En sådan uppfattning ligger helt i linje med Lärarnas Riksförbunds rapport där endast 

en av fem studie- och yrkesvägledare tyckte sig ha tillräckligt med tid för vägledning (Lärarnas 

Riksförbund, 2011). I intervjupersonernas utsagor handlar det ofta om vägledarens egen tid, hur 

stor tjänsteomfattningen är, hur många elever vägledaren ska serva och om vägledaren tjänstgör på 

en eller flera skolor. Men tid kan också ligga utanför vägledaren själv, det kan vara relaterat till 

samarbetet med lärarna och med andra studie- och yrkesvägledare, det vill säga att det finns tid till 

möten där man planerar och utarbetar former för arbetet:  

Först och främst tid. Sen krävs det ju ett samarbete med varandra. Att vi har tid att träffas vi 

studie- och yrkesvägledare. Och tid med lärarna, att vi får tid. Att skapa möten, det är viktigt. 

(Respondent H) 

En tredje aspekt på tid handlar om hur man på politisk nivå värderar studie- och yrkesvägledningen: 

 […] tidsfaktorn är ju den viktigaste, det måste jag ju säga. Man önskar ju att kommunerna 

skulle bestämma sig för ’vad vill vi ge för studie- och yrkesorientering och vägledning till våra 

elever’. Att man satte upp någon form av ’det här ska vi uppnå’. Det står ju i Lgr 11 att man ska 

göra det från åk 1. (Respondent C) 

Citatet ovan speglar också en annan viktig förutsättning som handlar om förankring uppåt genom 

förvaltningshierarkin. Att man i kommunen ska arbeta med tidig vägledning måste diskuteras och 

förankras hos skolledarna. En respondent som lyckats med detta säger:  

Vi har fått komma in på ledningsmötena och presentera våra idéer och sitta och diskutera med 

alla rektorer i hela kommunen. (Respondent J) 

Även Skolverket menar att en studie- och yrkesorientering och studie- och yrkesvägledning av hög 

kvalitet: 

 [...] förutsätter en väl fungerande kommunikation mellan politiker, förvaltningsledning, 

skolans ledning och personal om verksamhetens ramar och villkor (Skolverket, 2009, s 9)  

I Skolverkets rapport om kvalitet (Skolverket, 2009) tar studie- och yrkesvägledaren Sussi Thuré 

upp vikten av att ha ledningens stöd när man vill utveckla och förbättra studie- och 

yrkesvägledningen. Intervjuperson J beskriver hur den processen kan se ut i verkligheten: 

När vi arbetade fram arbetsplanen... den är allt, för då hade vi med oss alla, BUN-chef
5
, 

rektorer och områdeschefer. De trodde på det här och tyckte det här var viktigt. […] Det måste 

komma uppifrån. Och eftersom vi fick igenom den här handlingsplanen och det blev antaget av 

                                                      
5
 BUN, Barn- och utbildningsnämnden i den aktuella kommunen. 
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politikerna så blev det ju ett politiskt dokument i vår kommun och då är det ju någonting de 

måste arbeta med.  

Att uppdraget att arbeta med tidig vägledning kommer uppifrån ska i utsagan ovan inte tolkas som 

att idén till att börja arbeta med tidig vägledning kom från förvaltning eller nämnd. Det var tvärtom 

studie- och yrkesvägledarna som tog initiativet och bjöd in sig själva till ledningsmöten och 

nämndsammanträden, något som en annan respondent också lyfter fram vikten av: 

Jag tror att man får stöta på. Ofta är det nog så i det här yrket att det kommer från en studie- och 

yrkesvägledare. Vi måste lyfta det här mot grundskolechefer och säga att här står det i Lgr 11 

och de här målen ska vi uppnå. (Respondent C) 

Citatet ovan speglar väl det förhållande som lyfts fram i Skolverkets allmänna råd, att studie- och 

yrkesorientering alltför ofta har ”[...] blivit ett uppdrag enbart för enskilda vägledare.” 

(Skolverket, 2009, s 4).  

 

Vägen till förankring går via rektor som har ansvaret för att skolan följer de mål och riktlinjer som 

anges i läroplanen (Lgr 11). Samtliga intervjupersoner nämner att det är viktigt dels att ha en bra 

kontakt med sin rektor, dels att rektor verkligen är intresserad av vägledningsfrågor och beredd att 

satsa på vägledningen. Intervjuperson H säger: 

Mycket ligger på oss studie- och yrkesvägledare. […] Och sen så rektorerna. Jag har haft tur att 

jag har haft två rektorer som varit positiva. Det har varit avgörande.  

Att arbetsklimatet på skolan är bra och att samarbetet med övrig personal är gott nämns också i 

intervjusvaren, men betonas inte som en lika viktig förutsättning som rektors engagemang. Även 

här vilar ett ganska stort ansvar på studie- och yrkesvägledaren som den som tar initiativ. 

Respondent K säger:  

Vi går ju ut och presenterar det vi gör. Det skapar en god anda och en god grogrund för arbetet.  

Det politiska klimatet lyfts också fram under intervjuerna, framför allt av den vägledare som har 

längst erfarenhet av arbete med tidig vägledning: 

Vi har ju haft ett fantastiskt bra klimat från skolledningens sida. Ett politiskt intresse. Det är 

jättepositivt det här utbytet mellan skolan och arbetsplatser över huvudtaget. I kommunen finns 

det ett bra klimat för att jobba med de här frågorna. Bara det att planen är politiskt antagen. I 

gruppen när vi startade, fanns det ju med näringslivsrepresentanter och det gör det även nu. Vi 

samarbetar jättemycket med näringslivet. (Respondent K) 

Det politiska klimatet hänger samman med hur kommunen ser ut - om den är stor eller liten eller 

har växande eller minskande befolkningsunderlag. Men endast ett fåtal utsagor handlar om krassa 

tillväxtfaktorer, det är det mentala klimatet som verkar vara avgörande. De förutsättningar som 

pekats ut ovan kan föras samman till en gemensam rubrik som kan kallas strukturella 

förutsättningar. Det handlar då om förutsättningar som har att göra med organisation, ekonomi och 

politik och som verkar vara avgörande för att studie- och yrkesvägledaren ska kunna arbeta med 
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tidig vägledning. Men enbart goda strukturer kan inte ge barn i de lägre skolåldrarna en första 

kontakt med den process som ska hjälpa dem att göra väl underbyggda karriärval i framtiden (Lgr 

11). Det krävs också individuella förutsättningar, det vill säga förutsättningar som hänger samman 

med studie- och yrkesvägledarens personlighet. Respondenterna tar här upp att den studie- och 

yrkesvägledare som vill följa läroplanen och låta vägledningsprocessen starta redan i första klass 

måste som person vara driven och målmedveten:  

Man måste vara driven och tro på det man gör. Så känner jag, personligen. Hade jag inte trott 

på det jag gjorde hade jag inte kunnat driva det såhär långt. (Respondent J) 

Men det handlar också om rollen man har som studie- och yrkesvägledare. En övervägande 

majoritet av landets studie- och yrkesvägledare är kvinnor och det är vanligt att dessa arbetar deltid 

eller delar sin heltidstjänst mellan en eller flera skolor och/eller skolformer (Lärarnas Riksförbund, 

2011), vilket också gäller för några av respondenterna: 

Det är väl därför så få jobbar med tidig vägledning, det beror nog på att tjänsterna är och har 

varit så små. Det är ju svårt att skapa sig sitt eget arbete, tror jag. Jag tror inte alla har den 

förmågan att ta egna initiativ. Det är ju också så att lärarna, framförallt på högstadiet, de tycker 

att de vet bäst och de kan allting. Det är ju svårt som vägledare, man har en kortare utbildning 

än vad de har och man står lite lägre i rang, så det kanske är svårt att pinka in ett nytt revir om 

man inte är tillräckligt mogen och vågar. (Respondent L) 

Vägledaren i citatet ovan är den enda av intervjupersonerna som antyder att det skulle finnas ett 

hierarkiskt system inom skolan där studie- och yrkesvägledaren definitivt inte innehar den högsta 

positionen. Det skulle möjligen kunna hänga samman med att samma intervjuperson startade med 

tidig vägledning på eget initiativ, med fria händer från skolledningen men utan att ha stöd högre 

upp i organisationen. En god förankring av studie- och yrkesvägledaren inom skolan, bland 

kollegor och upp i ledningen är alltså återigen en viktig förutsättning. Intervjuperson J säger: 

Dels måste studie- och yrkesvägledaren vara central på skolan. Kollegor och övrig personal 

måste veta vem du är, vad du gör och vad du kan. Det är jätteviktigt. Sen måste man ha med sig 

de uppifrån. Rektorer och andra chefer. Annars är det jättesvårt. Det kan gå men jag tror att 

kommer det [ett besluta att arbeta med tidig vägledning, vårt förtydligande] inte uppifrån så blir 

det jättesvårt att genomföra annars.  

Ingen av respondenterna nämner explicit utbildning till studie- och yrkesvägledare som en 

förutsättning för att arbeta med tidig vägledning, men utbildningens betydelse kommer ändå fram i 

utsagorna, exempelvis:  

Jag har ju läst om hur olika människor kan tänka, göra, reagera. Man har med sig det när man 

möter olika människor. Man får en ökad förståelse för hur vi kan vara som människor, att vi är 

olika, att vi har med oss olika erfarenheter, att vi är uppfödda i olika miljöer. Vi har ju läst 

sociologi också och det tycker jag är viktigt. Man jobbar ju med människor hela tiden och det 

känns bra att ha med sig en sådan kunskap. Det berikar mig i min professionalitet.  

(Respondent C) 

Utbildning ger en professionell plattform för att kunna handskas med sin yrkesroll, en plattform 

som behövs för att kunna bedriva ett framgångsrikt arbete. Intervjuperson C säger: 
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Man måste kriga. När jag gick utbildningen sa man såhär att: ’Ja, man måste visa att man finns, 

som studie- och yrkesvägledare, man måste ta plats’. Så är det. Jag har tänkt jobba för de saker 

jag vill. Jag har mycket stor frihet och bifall från mina rektorer. ’Såhär ser jag på det här, hur 

ser du på det? Är detta något vi kan jobba med?’. Man måste ta plats.  

Vid en granskning av intervjupersonernas utsagor om vilka förutsättningar de tycker behövs för att 

kunna arbeta med tidig vägledning framgår det att det verkar finnas två sorters förutsättningar som 

är, näst intill, nödvändiga för att arbetet ska komma till stånd och bli bestående och därmed bidra 

till att läroplanens mål och riktlinjer att eleverna ska kunna ”[...] göra väl underbyggda val av 

fortsatt utbildning och yrkesinriktning” (Lgr 11, s 14) uppfylls. Det är strukturella förutsättningar - 

att det finns tid att utveckla arbetet, att det finns en förankring uppåt i nämnd och förvaltning, att 

rektor är engagerad och att det finns ett positivt klimat i kommunen och på skolan. Det är också 

individuella förutsättningar - att vägledaren som person är driven, djärv och engagerad och att 

vägledaren är säker i sin roll och besitter den professionalitet som bara yrkesutbildningen kan ge. 

Eller med en erfaren studie- och yrkesvägledares egna ord: 

Man får nog själv, som studie- och yrkesvägledare, lyfta frågan, för om ingen drar i den tror jag 

att den blir där den blir. Man måste lyfta vikten av det här själv, i sin yrkesroll. Man måste få 

med sig sin rektor. Kommunen måste i ett större perspektiv se över det hela. Sen handlar det 

naturligtvis, som alltid, om det här med ekonomi. ’Jaha. Hur mycket pengar kan vi avsätta då?’ 

Det är ju politikerna egentligen som man ska presentera [det för, vårt förtydligande] ’Det här 

arbetar vi med, såhär ser det ut med ungdomsarbetslösheten i vår kommun och vi vill arbeta för 

att våra ungdomar ska få med sig ett fullgott gymnasiebetyg så att de kan gå vidare i livet’. Man 

måste få med sig politikerna för det är ju de som håller i penningpåsen helt enkelt.  

(Respondent C) 

4.5 Handlingsplaner, lokala och nationella styrdokument 

I såväl skollagen (SFS 2010:800) som i läroplanen (Lgr 11) framgår det tydligt att studie- och 

yrkesvägledning är en verksamhet som ska förekomma i hela grundskolan. Lagen säger att 

eleverna: 

[...] ska ha tillgång till personal med sådan kompetens att deras behov av vägledning inför val 

av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet kan tillgodoses (SFS 2010:800, 2 kap. 29§) 

Läroplanen slår fast att eleverna i grundskolan ska få lära sig att ”[...] göra väl underbyggda val av 

fortsatt utbildning och yrkesinriktning” (Lgr 11, s 14) men också få ”[...] vägledning inför de olika 

val som skolan erbjuder och inför fortsatt utbildning” (ibid., s 19). De nationella styrdokumenten 

ger tydliga direktiv om att aktiviteter och lärprocesser som gynnar ett genomtänkt val av utbildning, 

yrke och framtida karriär, det vill säga vägledning, ska genomsyra hela grundskolan och vara en 

angelägenhet för alla som arbetar i skolan. Detta är väl bekant för samtliga respondenter. En av dem 

säger:  
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Styrdokumenten är ju ganska tydliga med att det är hela skolans ansvar att ge eleverna studie- 

och yrkesorientering. (Respondent L) 

Att vägledningsprocessen är ”hela skolans ansvar” (Skolverket, 2008 passim), det vill säga en 

uppgift för alla som verkar i skolan, påpekas också tydligt i Skolverkets rapport från 2008 liksom i 

de allmänna råden (Skolverket, 2009). I utredningsdirektiven till karriärvägledning.se.nu är ett av 

deluppdragen att se över hur ansvaret för studie- och yrkesvägledningen ska fördelas mellan lärare, 

skolledare och studie- och yrkesvägledare (SOU 2001:45, Bilaga 1, Kommittédirektiv 1999:107), 

således ett annat sätt att formulera att den dåvarande regeringen också såg elevernas 

karriärutveckling som hela skolans ansvar. Redan i handledningen för folkskolan (Kungl. 

Skolöverstyrelsens skriftserie 33, 1958) är direktiven tydliga – yrkesvägledningen ska vara hela 

skolans ansvar, i bemärkelsen att den ska börja redan i klass 1. Men sedan skolan blev målstyrd på 

1990-talet har Skolverkets utvärderingar visat att det inte verkar räcka med det som står i 

styrdokumenten (SOU 2001:45; Skolverket 2009). Direktivet om hela skolans ansvar behöver 

brytas ned i konkreta handlingsplaner på lokal nivå, vilket respondent K utvecklar: 

Studie- och yrkesvägledningsverksamheten i [vår] kommun baseras på att vi har en studie- och 

yrkesvägledningsplan. Den har funnits sedan sommaren 2003. Och den har reviderats med 

jämna mellanrum. Den har stöd från våra politiker och är beslutad i BUN. Vi gjorde den här 

planen för att vi tyckte att vi behövde ha struktur på vårt arbete och tyckte att vi behövde ha 

klara målbilder och syfte med arbetet vad gäller studie- och yrkesvägledningen och studie- och 

yrkesorienteringen.  

Att det handlar om att med stöd från den politiska nivån konkretisera och sätta upp tydliga och 

mätbara mål lyfts också fram av studie- och yrkesvägledaren Sussi Thuré i Skolverkets rapport 

(2008). Skolverkets Allmänna råd och kommentarer om studie- och yrkesorientering (2009) 

förtydligar vikten av mål och handlingsplaner än mer: 

På såväl kommun- som skolnivå bör det finnas system och rutiner för planering, uppföljning 

och utvärdering av målen för studie- och yrkesorienteringen [och] resultaten av uppföljningar 

och utvärderingar [bör] användas till att förbättra kvaliteten på studie- och yrkesorienteringen 

och till en genomtänkt resursfördelning. (Skolverket, 2009, s 8)  

I intervjun med Jan Lindblom på Skolverket (2012-04-17) framkommer att det fanns stora 

förväntningar på de allmänna råden, något som bekräftas av respondent B: 

Vi har haft en utbildning här i [vårt län] om att ’vi ska bli världsbäst på vägledning.’. Och då 

gick vi alla i tre omgångar och vi lärde oss utifrån det här nya skola-omvärld […] Allmänna 

råden ja, precis. Det var när de kom. Det var ifrån det som skolledarna på alla skolområden 

tyckte att ’oj, det här måste vi ju ta tag i’. 

Citatet ovan skulle kunna tolkas som att det var först när Skolverket publicerade de allmänna råden 

(2009) som det på allvar gick upp för skolledare vad som står om studie- och yrkesorientering i 

styrdokumenten. Detta trots att dessa råd egentligen inte innehåller något annat än det som står i 

skollag och läroplan, utan bara är ett förtydligande och konkreta råd om hur målen kan brytas ner, 

vilket Skolverket också påpekar i intervjun (2012-04-07).  
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Det är endast en utsaga som explicit tar upp Skolverkets allmänna råd (2009) men desto fler som 

uttrycker att intervjupersonerna arbetar i enlighet med råden och är med och formulerar 

handlingsplaner eller åtminstone arbetar för att få sådana till stånd: 

Här har vi en handlingsplan som är från F-9. Vi har en skola-omvärldsgrupp där en representant 

från varje arbetslag i de lägre åldrarna är med. Där har vi bestämt vad som ska ske. 

(Respondent B) 

Vi har pratat om i kommunen att vi som jobbar med de här frågorna vill skriva ihop ett 

dokument där man kan se hur vi jobbar från årskurs ett upp hela vägen upp till 

vuxenutbildningen. Att såhär jobbar vi i vår kommun. Men det är någonting som vi inte har 

kommit till skott med än men vi driver frågan om att få göra såhär. (Respondent C) 

I det senare citatet, liksom i föregående avsnitt om förutsättningarna för att bedriva tidig 

vägledning, framgår att det krävs att vägledaren eller vägledarna själva driver frågan om 

handlingsplaner och lokala styrdokument och arbetar för att förankra verksamheten uppåt i 

organisationen. Störst genomslagskraft får den lokala planen om den tas fram gemensamt av de 

personalgrupper som sedan ska arbeta praktiskt utifrån denna plan, vilket intervjuperson K 

beskriver: 

Om man då tittar på det som står i läroplaner och annat så är det ju många uppgifter som man 

ska utföra i skolans värld på det här området. För att konkretisera det hela satte vi oss ner och 

varje skolas representant gick tillbaka till sin skola och sa ’vad är det vi gör, egentligen?’ Sen 

samlade de ihop det och kom tillbaks och så fick vi ett underlag för arbetsplaner. Det jag har 

arbetat med är att hjälpa till att formulera studie- och yrkesvägledningsplanen där 

arbetsplanerna för studie- och yrkesvägledningen finns. Studie- och yrkesvägledargruppen 

jobbade med det här jämte pedagogerna.  

De nationella styrdokumenten har kompletterats med lokala handlingsplaner för studie- och 

yrkesvägledningen i flera av de kommuner där de intervjuade studie- och yrkesvägledarna arbetar. 

Några av dessa lokala planer är beslutade på politisk nivå, några på tjänstemannanivå. De lokala 

styrdokumenten har tillkommit för att de som arbetar med studie- och yrkesvägledning ansett det 

viktigt att konkretisera och sätta ord på det man gör för att synliggöra verksamheten. Endast i en 

utsaga förekommer begreppet hela skolans ansvar. 

4.6 Samarbete 

Styrdokumenten och Skolverket är tydliga med att den studie- och yrkesorienterande verksamheten 

är hela skolans ansvar. En förutsättning för att det ska kunna bli så är att det finns ett etablerat 

samarbete mellan lärarna och studie- och yrkesvägledaren, som har en central roll i arbetet med 

studie- och yrkesorienteringen (Skolverket, 2009). Samarbete och att studie- och yrkesorienteringen 

är en angelägenhet för alla som arbetar i skolan är inget nytt påfund, det fanns med redan i den 

första läroplanen för grundskolan, Lgr 62 (SOU 2001:45). I utredningen karriärvägledning.se.nu 
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konstaterade utredaren, med stöd av Skolverkets utvärdering, att studie- och yrkesvägledningen ute 

på skolorna inte levde upp till målen i läroplanen, bland annat när det gällde lärarnas insatser i 

studie- och yrkesvalsprocessen (ibid.).  

 

Respondenternas utsagor om samarbetet i skolan berättar till övervägande del om ett positivt 

klimat: 

Det fungerar jättebra. Jag har aldrig stött på svårigheter att komma in i klasser och få tillgång 

till elever. Sen är det ju att vissa lärare samarbetar jag bättre med än andra. Det handlar nog om 

personlighet och vem man passar ihop med. Men jag tycker att det är roligt när någon får en 

aha-upplevelse ’jag gör redan något fast jag inte har tänkt på det’. (Respondent L) 

Studie- och yrkesvägledaren kommer med tips och idéer till lärarna och berömmer och bekräftar 

deras insatser i studie- och yrkesorienteringen: 

Det kan vara så att vi kommer ut på APT, arbetsplatsträffar, och har med någon power-point 

och pratar om hur vi arbetar och hur vi kan hjälpa dem. Sen diskuterar vi vilka behov de har. 

Sen kan vi komma ut på skolorna, sitta i lärarrummet och så har vi material med oss som vi 

visar och vi talar om var de kan beställa bra material och hur de kan jobba med idébanken. Det 

är i stora drag hur vi samarbetar med lärarna. Till 90 % tas det emot väl, med öppna armar. De 

ställer frågor och det visar sig att de redan… ’ ja, jag har använt det där materialet’. De vill 

gärna berätta vad det är de har gjort. Nu när vi är ute i sexorna vill de gärna berätta vad de har 

pratat om. Det tas emot väldigt bra faktiskt. (Respondent J) 

Samarbetet beskrivs i citatet ovan som något som sker på studie- och yrkesvägledarens initiativ. 

Rektor har det yttersta ansvaret för hur arbetet läggs upp i skolan och alla som arbetar i skolan har 

ett ansvar för att eleverna får studie- och yrkesorientering (Lgr 11; Skolverket, 2009), men för att 

det ska bli ett samarbete måste studie- och yrkesvägledaren bjuda in sig själv till det: 

Ja, jag söker upp dem. Det kan ju vara i personalrummet. Då har vi gjort så att jag kommer till 

deras AE-möten, arbetsenhetsmöte, och så har jag frågat: ’Hur känner ni, ska vi fortsätta med 

de här uppgifterna, känns det bra?’. ’Ja’, har de tyckt. ’När kan vi träffas, när kan jag komma på 

redovisningar?’. Vi bokar upp det så jag vet när det här ska ske. Men de här lärarna träffar jag 

ju var och varannan dag. Då blir det ju att vi tar upp de här frågorna. De kommer till mig om de 

har några andra frågor eller om det är något annat jag kan bistå med. Man möts i korridorer och 

personalrum och vi mailar idéer och frågor. Men man kan säga att det är jag som har drivit på 

även om de tycker att det är bra uppgifter. Det är väl jag som efterfrågat: ’Ska vi ta tag i det här 

nu?’. Det har aldrig någonsin varit någon form av problem. Min tanke är att få till träffar och 

höra hur de jobbar. Det sker ju mycket syo på skolorna. Det är inte alltid så att studie- och 

yrkesvägledaren känner till vad som görs. (Respondent C) 

Den studie– och yrkesvägledare som tagit initiativ etablerar en relation med lärare och övrig 

personal, en relation som bär frukt i form av bra samarbete: 

Det handlar om att man som vägledare skapar relationer runt sig. Att man ger sig tid att lära 

känna personalen på en ny arbetsplats. Visar att man är intresserad av deras jobb. Då ser lärarna 

att man vill göra det aktivt tillsammans med dem. Då är det lättare att sen komma och säga att 

man vill göra något tillsammans med dem. ’Vi måste sätta oss och planera en timme.’ Jag tror 

att vi kommer att få igen det. Det är ett givande och ett tagande tror jag. (Respondent L) 
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Det goda arbetsklimatet som kom upp under tema förutsättningar nämns också som en viktig 

förutsättning för samarbete. Intervjuperson K säger: 

Det här fokuset på att det här vill vi göra, det här tycker vi är viktigt har ju lett till att fler och 

fler lärare har anammat tankarna på att ’det här är bra och vi har nytta av det och vi kan väva in 

det i vårt dagliga arbete på ett bra sätt’. Det handlar mer om att få till en slags anda där vi vill få 

förståelse för att det här är viktigt.  

Om citatet ovan tolkas bokstavligt skulle det kunna tyda på att lärarna vill ha samarbetet med 

studie- och yrkesvägledaren om det tillför lärarens arbete något, inte i första hand för att det tillför 

eleverna något. En del lärare verkar inte lika intresserade av ett regelrätt samarbete. Det blir mer att 

studie- och yrkesvägledaren får komma in i klassen en stund:  

Samarbete och samarbete. De ger mig en tid och jag får komma dit och de tycker det är jättebra. 

Men vi gör det inte tillsammans. De är där och håller koll på klassen. (Respondent B) 

Lärarnas ljumma inställning till samarbete verkar vara vanligare ju högre upp i skolan man 

kommer, enligt de intervjuade studie- och yrkesvägledarna. Intervjuperson H menar att det 

framförallt är SO-lärarna som ser sin del i det gemensamma ansvaret för skolans studie- och 

yrkesorientering: 

Det är mest SO-lärarna som jag jobbar med.  Ja, det är väl de som är mest intresserade, känns 

det som. Nu har vi tänkt att alla ämnen ska bli tydligare med vad eleverna har för nytta av det i 

framtiden. [...] det är lite olika kan man säga. Det är lite rädsla. 

Citatet ovan är den enda utsaga som handlar om att brister i samarbete mellan lärare och studie- och 

yrkesvägledare skulle kunna bero på rädsla eller osäkerhet. Men läroplanen trycker på vikten av 

samarbete, att undervisningen i olika ämnesområden ska ”samordnas så att eleverna får möjlighet 

att uppfatta större kunskapsområden som en helhet” (Lgr 11, s 19). Samarbetet med lärarna som 

arbetar i de lägre klasserna fungerar, enligt flera intervjupersoner, överlag bättre och är lättare att få 

till stånd. Respondent L säger: 

Jag upplever ändå att på förskolan är personalen jättepigga på allt nytt som händer. Så är det i 

förskoleklass också. Egentligen är det trögare när man kommer upp i högstadiet där lärarna är 

ämneslärare. Det är nog lättare att etablera kontakt med lärarna till de yngre barnen för de ser ju 

allting som samma ämne.  

Det behöver dock inte vara så att det är studie- och yrkesvägledaren som arbetar i klassen med de 

yngre barnen, tvärtom är det för den här ålderskategorin lämpligast att det är klassläraren som 

arbetar med eleverna (Gottfredson, 2005), men med stöd och handledning av studie- och 

yrkesvägledaren (Skolverket, 2008). Detta föreslogs också i utredningen karriärvägledning.se.nu, 

(SOU 2001:45) och står tydligt utskrivet i Lgr 11. 

Studie- och yrkesvägledarna i denna studie arbetar redan med tidig vägledning och har haft en 

strategi och ett mål för att komma dithän. Burna av idéer om vad de vill uppnå och varför de vill 

arbeta med tidig vägledning har de drivit frågan och sökt samarbete för att studie- och 

yrkesorienteringen ska bli ”[…] ett uppdrag som engagerar alla som arbetar i skolan [...]” 
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(Skolverket, 2009, s 4). Men en ensam eldsjäl kan inte bära hela vägledningsverksamheten på sina 

axlar. Dock ser det ofta så ut (ibid.). Där behöver det också ske förändringar, att samarbete även 

etableras studie- och yrkesvägledare emellan: 

Man är ensam i sin yrkeskategori på sin arbetsplats. Här tycker jag att det finns en stor vinst i 

att samarbeta, studie- och yrkesvägledare emellan. Man kanske inte behöver gå så långt som att 

centralisera studie- och yrkesvägledningen som ofta görs i stora regioner [...]. Men jag tror att 

vi måste bli bättre på att samarbeta och säga att ’nu, Maria, åker du och jag från våra skolor till 

den här skolan för att gemensamt göra en insats där’ och en annan gång är det till en annan 

skola. Det tror jag skulle vara en styrka. (Respondent L) 

Flera av de intervjuade studie- och yrkesvägledarna menar att det är lättare att få till stånd ett 

samarbete med lärare som undervisar yngre barn. Initiativ till samarbete verkar oftast komma från 

studie- och yrkesvägledaren som söker upp lärarna på arbetslagsmöten och i personalrum. 

Vägledarnas utsagor vittnar om en medvetenhet om betydelsen av att etablera goda relationer med 

den övriga personalen. En respondent lyfter fram samarbete med andra studie- och yrkesvägledare 

som positivt. 

4.7 Reaktioner från vuxenvärlden 

Studie- och yrkesvägledaren drar ofta ett tungt och ensamt lass i arbetet med skolans studie- och 

yrkesorientering (Skolverket, 2009). Då blir det extra viktigt med omvärldens reaktioner. Att 

eleverna var positiva till tidig vägledning framgick tydligt i avsnittet om elevernas reaktioner. Men 

hur reagerar vuxenvärlden på studie- och yrkesvägledarens arbete med tidig vägledning?  

Den övervägande delen utsagor som handlar om detta tema beskriver positiva reaktioner. Allra 

mest positivt bemötande rapporterar intervjupersonerna om från föräldrar, som i den mån de känner 

till verksamheten med tidig vägledning verkar glatt överraskade: 

[…] och någon förälder som vet om det och så… Det är väl någon som tycker ’oj, vad bra att 

de har fått gjort det här’. (Respondent B) 

Vägledarna har dock inte så mycket kontakt med föräldrar till barn i de lägre klasserna och får 

därför inte så mycket respons momentant. Intervjuperson H säger: 

Jag vet inte hur mycket föräldrarna vet. Eftersom jag träffar dem i åttan så tycker föräldrarna 

det är väldigt positivt. De är glada ju fortare vi sätter igång. De skulle också vilja veta… vi har 

pratat om att vi skulle träffa föräldrarna lite tidigare. Vi har ju föräldramöten i nian.  

En av de vägledare som hunnit arbeta ett par år med tidig vägledning vittnar om ett stort 

föräldraintresse: 
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För varje år som går har vi fler och fler föräldrasamtal. Alltså föräldrar som kommer på samtal. 

(Respondent J) 

Från lärarhåll är reaktionerna mer blandade, intervjupersonerna ger ungefär samma bild som i temat 

samarbete – att lärare på lågstadiet är mer odelat positiva till vägledarens arbete medan 

högstadielärare förhåller sig mer avvaktande. Respondent H säger: 

De är positiva till mig i alla fall. På lågstadiet är de väldigt positiva. Dit får man ju väldigt 

gärna komma. Det är sen när de blir lite äldre det är svårt att få komma in. I nian är det ju så 

stressigt och de ska hinna med allting. Då kommer man mest och stör.  

De intervjupersoner som arbetar i kommuner där den tidiga vägledningen är väl förankrad uppåt i 

organisationen upplever ett stöd för sitt arbete och får höra positiva kommentarer om sina insatser 

från ledningens sida. I de fall där arbetet med tidig vägledning mer sker på vägledarens eget 

initiativ verkar politiker och förvaltning vara relativt oinformerade och/eller ointresserade: 

I: Har du fått några reaktioner från politiskt håll?  

Nä, det är ingen politiker som jag visat det för eller som har frågat. (Respondent L) 

I. Vilka reaktioner har du fått på förvaltningsnivå?   

Jag vet inte om de ens vet om att vi gör det här Jag har aldrig hört något om man säger så. 

(Respondent C) 

I de allmänna råden lyfter Skolverket fram vikten av ”[...] en väl fungerande kommunikation mellan 

politiker, förvaltningsledning, skolans ledning och personal om verksamhetens ramar och villkor” 

(Skolverket, 2009, s 9). En sådan kommunikation kan också bidra till att arbetet med tidig 

vägledning blir känt och uppmärksammat utanför skolans värld, vilket intervjuperson K berättar 

om: 

Sen har det ju skrivits mycket i tidningarna om detta. Vi har fått lite utmärkelser av olika slag.  

Enligt läroplanen ska eleverna i skolan få ”[...] inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- 

och kulturliv” (Lgr11, s 17). Kanske blir det enklare att uppfylla den delen av skolans uppdrag om 

det finns en ömsesidighet, att närsamhället också får veta vad som händer i skolan. Intervjuperson J 

menar att det är lättare att nå ut i närsamhället i en liten kommun: 

Ja, det är också en fördel när man jobbar på en liten ort. Så fort det händer någonting, minsta 

lilla, så uppmärksammas det i tidningen.  

Flera av de intervjuade studie- och yrkesvägledarna har mött positiva reaktioner på sitt arbete med 

tidig vägledning från föräldrar och från lärare. Intervjupersoner som arbetar i mindre kommuner 

berättar om positiv respons från den lokala pressen. Exempel på ringa intresse, framför allt från 

förvaltning och politisk nivå, ges också. 
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4.8 Nackdelar 

 

På frågan om intervjupersonerna kan se några nackdelar med att bedriva tidig vägledning blir det 

spontana svaret i samtliga fall ”Nej!”. Ingen av intervjupersonerna kan se några nackdelar med att 

starta processen tidigt, redan i sjuårsåldern, då barn börjar kunna reflektera och se relationer mellan 

olika system (Piaget, 1968). Vid närmare eftertanke kommer några respondenter ändå på sådant 

som skulle kunna vara nackdelar för barnen, men dessa nackdelar är snarare att betrakta som 

hinder. Det handlar då om hinder som är relaterade till barnens utveckling, att alla barn inte 

befinner sig på samma kognitiva nivå vid samma kronologiska ålder (Gottfredson, 2005; Piaget, 

1968). Skillnader i kognitiv utvecklingsnivå gör det problematiskt för studie- och yrkesvägledaren: 

”Man når ju inte alla” (respondent B). Respondent J ser en risk med att otydlig information kan 

förvirra barnen: 

Ja, om man inte är tydlig med eleverna om vad det är man jobbar med, vad det är man pratar 

om och varför man pratar om det. Då blir det inte bra. Då blir de ju bara ännu mer förvirrade.  

Just faran med att vara otydlig och inte tillräckligt konkret, framför allt när man samtalar med barn i 

åldern 6-8 år, är något som Gottfredson tar upp när hon resonerar om vägledningsaktiviteter för 

denna åldersgrupp (Gottfredson, 2005). Vygotskij menar istället att uppgifterna bör ligga något 

över barnets kognitiva nivå för att en utveckling ska ske (Vygotskij, 2001).  

Andra hinder som kommer fram i utsagorna är tidsaspekten, för såväl studie- och yrkesvägledaren 

som för läraren: 

Det finns inga nackdelar. Inte för eleverna. Det skulle i så fall vara nackdelar för 

studievägledarna för att det blir väldigt mycket att göra. (Respondent L) 

Det en del pedagoger skulle kunna säga är väl att det här tar tid. Att man ser inte kopplingen 

och nyttan med det. Men nu jobbar jag ju inte som pedagog så jag kan inte se det så. Jag kan 

bara se vinster. (Respondent K) 

De intervjuade studie- och yrkesvägledarna ser inga egentliga nackdelar med tidig vägledning det 

de ser är snarare hinder. För eleverna handlar det om hinder som är relaterade till utvecklingsnivå, 

för personalen om svårigheter att få tid till aktiviteter i ett redan pressat schema.  

4.9 Vad respondenterna gör inom tidig vägledning 

Studie- och yrkesvägledarna i föreliggande studie träffar inte de allra yngsta barnen, år 1-3, 

personligen men några av dem är på olika sätt ändå delaktiga i den studie- och yrkesorienterande 

verksamhet som de yngre barnens lärare bedriver. I de här åldrarna leker barnen gärna roll- och 

yrkeslekar och pedagogerna passar då på att samtala med barnen om de yrken som förekommer i 
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leken. Vygotskij (2001) menar att barns lek är en förutsättning för deras begrepps- och 

språkutveckling. Studie- och yrkesvägledarna har idel lovord för pedagogerna i de lägre klasserna. 

Intervjuperson J säger: 

Alltså, lärarna som jobbar med de yngre barnen är jätteduktiga. De gör redan så mycket av det 

vi vill att de ska göra. 

Respondenterna berättar att lärarna ofta är duktiga på att, precis som de allmänna råden påbjuder 

(Skolverket, 2009), väva in studie- och yrkesorientering i mycket av det de gör och tillvarata de 

tillfällen som ges: 

De berättade för mig att om det till exempel kommer en hantverkare till skolan, tar de in den 

och låter den berätta om sitt yrke. De tar tillvara det som sker i vardagen. Det var en polis där 

en gång när det hade varit inbrott. […] Ja, de får komma in och berätta om sitt yrke. 

(Respondent H) 

Även barnens föräldrar blir ombedda att komma och berätta om sina yrken. Någon berättar om en 

skola där de yngre barnen får fotografera sina föräldrar på jobbet för att sedan berätta om fotot i 

klassen. Samtidigt som man samtalar om olika yrken får barnen träna sig i att prata inför en grupp, 

en förmåga som är värdefull i ett framtida yrkesliv. Redan de yngre barnen får möjlighet att göra 

studiebesök på olika arbetsplatser. Även om det primära syftet med besöket inte är studie- och 

yrkesorientering, passar pedagogerna på att prata om de yrken man möter under studiebesöket, allt 

för att vidga barnens perspektiv. Respondent L beskriver: 

Ofta åker de till reningsverket. […] Och ställa frågor om utbildning och sådant. Inte bara ställa 

frågor om själva vattnet. Om människorna som jobbar där. ’Jaha, vatteningenjör. Kan man bli 

det?’. 

När barnen sedan kommer tillbaka till skolan pratar man i klassen om vad man varit med om: 

Där samlar de synintryck och andra upplevelser för att arbeta med det i grupp när man kommer 

tillbaka till skolan. (Respondent K) 

I de fall där det finns ett etablerat samarbete med pedagogerna i de lägre klasserna fungerar 

respondenterna som inspiratörer och bollplank för lärarna vilket enligt Skolverket (2008) är ett 

lämpligt sätt att arbeta. Ett eventuellt samarbete är oftast initierat av studie- och yrkesvägledaren.  

 

Några av respondenterna berättar att man i deras kommuner börjat använda sig av portfolios eller 

framtidsplaner som ska vara en del av den individuella utvecklingsplanen. I 

karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) presenterades en sådan modell, en portföljmodell, som en 

användbar metod för studie- och yrkesvägledningen. Intervjuperson K beskriver portfolion såhär: 

[…] elevportfolio som skulle följa barnen som sedan blev ungdomar som sedan blev vuxna. 

Detta skulle de bära med sig och där i skulle det ligga klart avgränsade saker som handlar om 

studie- och yrkesvägledning och studie- och yrkesorientering. Vad eleven hade varit på för 

studiebesök och lite annat. Teckningar, berättelser.  
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Intervjupersonerna träffar eleverna första gången i antingen fjärde, femte eller sjätte klass. 

Portfoliomodellen följer, i de skolor den används, med även i de här åldrarna och upp genom hela 

grundskolan. En av de respondenter som träffar elever i fjärde klass brukar visa ett enkelt power 

point-bildspel över yrkeskategorier hon träffar på väg till jobbet. Utifrån bilderna pratar man 

tillsammans om yrken. En annan, respondent C, berättar: 

Jo, i årskurs fyra då går jag in och träffar eleverna och de har fått en uppgift. Jag har samverkat 

med deras lärare och vi har träffats först och diskuterat de här uppgifterna som ska göras. Då är 

det så att lärarna har förberett eleverna på vad som ska göras. Eleverna har fått skriva en 

berättelse om hur de tänker sig sin framtid. Vad de vill jobba med, vad de vill göra för 

någonting, var de vill bo. Alltså att de berättar om ’Hur tänker jag mig att jag vill forma mitt liv 

som vuxen?’. Och då är jag med när de har själva redovisningen. 

Liknande uppgifter där eleverna får arbeta enskilt eller i grupp för att sedan redovisa inför klassen 

med studie- och yrkesvägledaren närvarande förekommer även i år 4-6. Utifrån redovisningarna 

diskuterar man sedan olika frågor beroende på vad uppgiften handlat om.  

 

Samtliga respondenter träffar femteklassarna och pratar om valet av modernt språk: 

Med femmorna pratar vi språk. Det faller sig naturligt eftersom de ska välja språk inför sexan. 

Då kopplar vi det till yrke. Vi pratar om nyttan med språk kopplat till yrken och utbildning. 

(Respondent J) 

Just språkvalet är något som respondenterna också är noga med att förankra hos vårdnadshavarna 

och man deltar därför i föräldramöten som tar upp valet av modernt språk. Annan utåtriktad 

verksamhet handlar om kontakten med det lokala näringslivet som ett led i tänkandet kring 

entreprenörskap och entreprenöriellt lärande. De lokala företagens bidrag kan exempelvis vara att ta 

emot studiebesök, bli fadderföretag åt en klass eller en grupp elever eller att företagen kan inspirera 

eleverna i enskilda skolämnen: 

Vi har gått igenom alla kursplaner i alla ämnen och tittat på var varje företag kan hjälpa till och 

bidra i ämnena. (Respondent H) 

Det är ett ömsesidigt utbyte såtillvida att många företag vill delta i olika aktiviteter och projekt för 

att barnen ska se dem som framtida arbetsgivare. Svenskt Näringsliv (Skolverket, 2008) anser att 

skolan har ett stort ansvar för att visa eleverna hur skiftande arbetslivet kan vara. Respondenterna 

berättar att det i de här åldersgrupperna är vanligt med både studiebesök på olika arbetsplatser och 

att olika yrkesrepresentanter kommer till skolan och berättar om sitt yrke. Respondent K säger: 

Även här är det studiebesök, arbetsplatsbesök men här kan man också börja med 

yrkesintervjuer för att få lite mer utförlig information, till exempel om vad det är för 

egenskaper som krävs för att jobba som det och det. Lite prat om könsroller, begreppen 

arbetsgivare/arbetstagare. Det här att jag är anställd här och det här är min chef och den här 

äger butiken och sådana saker. Lite om arbetsmarknaden som man kan skjuta in på rätt nivå för 

barn i den här åldern. 
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Respondenterna försöker hela tiden medverka till att eleverna får en större begreppsapparat för det 

som handlar om studier, yrken och arbetsliv. De väjer medvetet inte för svåra ord utan använder de 

korrekta begreppen och förklarar betydelsen för barnen.  

 

Ett av skolans uppdrag (Lgr 11) är att motverka traditionella könsmönster och intervjuperson J 

säger: 

I sexan pratar vi om könsroller och yrken och utmanar dem lite om förutfattade meningar. 

Respondenterna är måna om att underlätta för alla elever att påbörja den egna tankeprocessen kring 

framtiden. När barnen kommer upp i sexan brukar de flesta intervjupersonerna ha börjat med 

övningar som syftar till ökad självkännedom. Någon väljer att vänta ytterligare ett år men det 

handlar mer om tidsbrist än om elevernas mognad. Enligt Piaget (1968) är barn i den här åldern 

kognitivt redo att reflektera över kopplingen mellan personliga egenskaper och arbetslivets krav 

och möjligheter.  

 

De intervjuade studie- och yrkesvägledarna vill uppmuntra barnen att hitta och hålla liv i sina 

drömmar. Gottfredson (2005) menar att det är just detta, att stötta varje elev till att hitta det som är 

rätt för just henne/honom, som är studie- och yrkesvägledarens uppdrag, inte att försöka ändra på 

eleven eller styra in denne på en viss bana. Respondenterna inspirerar på olika sätt eleverna till att 

skapa målbilder inför framtiden. Intervjuperson B brukar använda sig av en övning hon kallar 

”Vulkanen” och som går ut på att hon illustrerar barnens utveckling upp genom åren: 

Sedan kör jag min pyramid eller om man vill kalla den vulkan. Då börjar vi med 0-6 år och så 

drar jag ett streck upp genom pyramiden. Vad har man lärt sig då? Då kommer det: ’Bajsa och 

kräkas och andas och krypa och sådant.’. ’Och att man kommer till skolan och lär sig lite. Rita 

och.’ Då skriver vi in det i pyramiden. Sedan går vi vidare till nästa steg. […] ’Sedan är det det 

här att allt ni lärt er från det att ni är små till nu när ni slutar nian, det bygger på varandra upp 

till slutbetyget.’ 

Denna övning går ut på att eleverna klart och tydligt ska se att allt de lär sig under uppväxten 

påverkar betygen. På olika sätt försöker intervjupersonerna motivera eleverna: 

När vi går ut i femman och sexan och pratar om: ’Vad har ni för drömmar, vad tänker ni inför 

framtiden?’. Vi jobbar hårt med att behålla den där glöden. Det är därför jag har jobbat fram ett 

häfte som heter Mål i sikte. […] för skoltrötta elever, för dem som tänker: ’Varför är det nu jag 

går här?’. (Respondent J) 

Att motivera eleverna är något som samtliga respondenter ägnar sig åt även om endast en nämnde 

ett särskilt arbetsmaterial för dem som av någon anledning tappat motivationen för skolarbetet.  

 

Flera av de intervjuade studie- och yrkesvägledarna uttryckte ett behov av en inspirationsbok eller 

metodbank med övningar för tidig vägledning: 

Det skulle ju vara toppen att ha en sådan bok för vägledningsaktiviteter i tidiga åldrar. 

(Respondent L) 
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Några av studie- och yrkesvägledarna berättade att de börjat göra egna samlingar av lämpliga 

övningar och aktiviteter. En respondent hade samlat övningar i en syo-bank, tillgänglig för alla i 

kommunen via hemsidan. En annan intervjuperson berättade att hon finner stöd i studie- och 

yrkesvägledarfrågor i den grupp på Facebook som samlar studie- och yrkesvägledare i hela Sverige, 

Syv forum Sverige. Respondent J vittnar om styrkan i att ha någon att arbeta tillsammans med: 

Vi har arbetat fram föreläsningar. Vi tycker om att samarbeta och samarbetar mycket bra 

tillsammans. Det ger en bra dynamik i klassrummet också, när man är två. Det är en lyx att 

kunna vara två när man är ute. Vi kompletterar varandra helt enkelt. 

Intervjupersonerna uppskattar samverkan och samarbete i olika former och vill gärna hitta nya 

vägar att gå för att dela med sig av sin kunskap och få ta del av andras.  
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5. Slutsats 

Intervjupersonerna i denna studie har det gemensamt att de är utbildade studie- och yrkesvägledare 

som arbetar med tidig vägledning i grundskolans tidigare år. I övrigt är de tämligen olika, de har 

olika lång yrkeserfarenhet som studie- och yrkesvägledare, de har arbetat olika länge med tidig 

vägledning, de arbetar i sinsemellan olika kommuner, på landsbygden och i större städer, i södra 

och i norra Sverige. Men i sin inställning till betydelsen av tidig vägledning, sina tankar om vad 

som behövs för att få igång en sådan verksamhet och i sina arbetsmetoder visar de en stor 

samstämmighet. 

 

Vilka skäl anger studie- och yrkesvägledarna för att arbeta med tidig vägledning?  

De intervjuade studie- och yrkesvägledarna menar, att för att nå målen för den studie- och 

yrkesorienterande och studie- och yrkesvägledande verksamheten så som de skrivs fram i de 

nationella styrdokumenten måste man påbörja arbetet tidigt, helst redan i grundskolans första år. 

Intervjupersonerna ser flera fördelar med tidig vägledning, framför allt att det ger eleverna 

möjlighet att i fas med sin kognitiva utveckling nå ökad kännedom om sig själva och om den stora 

mängd olika yrken som finns. Några av de intervjuade studie- och yrkesvägledarna har hunnit 

märka att eleverna som fått tidig vägledning är mer förberedda och har större kunskaper inför valet 

till gymnasiet än som är vanligt, något som dessa vägledare menar kan förklaras med att eleverna 

tidigt blivit uppmuntrade i sin studie- och yrkesvalsprocess. De yngre elevernas positiva reaktioner 

på vägledningsaktiviteterna, deras nyfikenhet och uppenbara glädje över att få prata om sig själva, 

sina drömmar och sin framtid är också något som respondenterna lyfter fram.  

 

Vilka förutsättningar är nödvändiga för att studie- och yrkesvägledarna ska kunna bedriva 

tidig vägledning?  

På den direkta frågan om vilka förutsättningar som krävs nämner respondenterna flera olika 

förutsättningar som dels är av strukturell art, dels av individuell art. De strukturella 

förutsättningarna handlar om att såväl studie- och yrkesvägledaren som pedagogerna behöver ha 

tillräckligt med tid för vägledningsaktiviteter med de yngre eleverna, vidare att skolledning och 

politiker stöder och visar intresse för detta arbete. Stödet bör helst ta konkret form i politiskt 

beslutade handlingsplaner för studie- och yrkesvägledningen. De individuella förutsättningarna 

berör vägledarens personlighet och yrkesroll, där den enskilde studie- och yrkesvägledaren som 

individ behöver vara driven och engagerad och besitta den professionalitet som yrkesutbildning ger. 

En positiv anda i kommunen och på arbetsplatsen är ytterligare en viktig förutsättning för att få till 

stånd det samarbete med lärarna och andra studie- och yrkesvägledare som är nödvändigt för att 

bedriva ett framgångsrikt arbete med tidig vägledning. Ansvaret för ett gott samarbetsklimat vilar i 

tämligen hög grad på studie- och yrkesvägledaren som ofta är den som skapar relationer och tar 

initiativ till samarbete. 
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Vad görs i form av tidig vägledning? 

De aktiviteter som studie- och yrkesvägledarna och/eller lärarna gör i syfte att påbörja elevernas 

process mot väl underbyggda val är i stort sett lika, oavsett vilken av intervjupersonerna som 

berättar. Aktiviteterna stämmer också väl överens med Jean Piagets (1968) och Lev Vygotskijs 

(2001) utvecklingspsykologiska teorier och med den vägledningspraktik som Linda Gottfredson 

(2005) föreslår. Trots dryga femtio års skillnad och en annan samhällskontext har de nutida 

exemplen på aktiviteter även en hel del gemensamt med den yrkesvägledning som handledningen 

för folkskolan anvisar (Kungl. Skolöverstyrelsens skriftserie 33, 1958). Det skulle kunna tyda på att 

metoderna att möta barns behov av att redan i tidiga skolår få stöd i processen att fundera över sig 

själv och sin framtid inte behöver förändras. Det viktiga är att detta behov tillgodoses. 

 

Syftet med denna studie var att beskriva betydelsen av studie- och yrkesvägledande 

aktiviteter med barn i åldrarna sju till tolv år.  

Genom intervjuer med studie- och yrkesvägledare som på olika sätt arbetar aktivt med studie- och 

yrkesvägledande och studie- och yrkesorienterande verksamhet för nämnda åldersgrupp har 

undersökningen kommit fram till följande slutsats: 

 

 att studie- och yrkesvägledande aktiviteter som inleds i grundskolans tidigare år och som 

ligger i fas med elevernas kognitiva utveckling kan medverka till att eleverna ökar sina 

förutsättningar att göra väl underbyggda val i framtiden. 
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6. Diskussion  

6.1 Resultat 

Utgångspunkten för vår studie var inte ett neutralt ifrågasättande av om vägledning i tidiga skolår 

var bra eller ej, utan ett tydligt ställningstagande för företeelsen tidig vägledning. Eftersom vi valde 

att intervjua personer med samma inställning som vi själva fanns det en uppenbar risk att vår 

undersökning skulle få karaktären av klubb för inbördes beundran. Vi är medvetna om att vår 

positiva inställning till tidig vägledning kan ha medverkat till att vi förhållit oss mindre kritiska till 

intervjupersonernas utsagor än forskningsetiken kräver.  

 

Det vi framför allt tycker sticker ut i resultatet och som förvånar oss är att ingen av 

intervjupersonerna explicit uttalar att de arbetar efter vetenskapligt grundade teorier om barns 

kognitiva utveckling och om hur människan skapar sin livsväg. Vi ser i tolkningen av 

respondenternas utsagor att de arbetar i enlighet med utvecklingspsykologiska teorier och 

karriärutvecklingsteorier, men de uttrycker det inte i ord. Det skulle kunna bero på brister i våra 

intervjufrågor, att vi inte har någon fråga som öppnar för ett sådant svar, men vi tror inte det. Vi har 

inte heller någon fråga som direkt inbjuder till att tala om styrdokument men det är snarare det 

intervjupersonerna lyfter fram, att tidig vägledning ska bedrivas för att det står så i de nationella 

styrdokumenten. 

 

I Lgr 11 står ingenting om att studie- och yrkesvägledningen ska bedrivas i enlighet med forskning 

och beprövad erfarenhet, däremot är kommentarerna i Skolverkets allmänna råd (2009) grundade på 

dessa parametrar. Men räcker det, undrar vi. De allmänna råden är trots allt bara rekommendationer 

och det riktas inga sanktioner mot en huvudman som inte följer dem. Borde 

karriärutvecklingsteorier och utvecklingspsykologiska teorier få en mer framträdande plats i 

läroplan och skollag, så att det inte bara står att eleverna ska få vägledning och att den ska 

genomsyra hela skoltiden och vara hela skolans ansvar? Borde man kanske också skriva fram att 

det finns vetenskapliga teorier som visar att det handlar om att påbörja processen tidigt, just nu, just 

här, när barnen är optimalt mottagliga och ännu inte börjat begränsa sig i sina funderingar om 

framtiden? Att lyfta fram sådana argument skulle bidra till att sätta individen i centrum, så som 

utredningen karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) förespråkade. 

 

En annan detalj i resultatet som vi tycker är intressant att diskutera är det faktum att det verkar vila 

så mycket ansvar på den enskilde studie- och yrkesvägledaren för att driva och ta initiativ inom 

vägledningsområdet. Naturligtvis är det en berättigad förväntan på varje yrkesroll att man efter 

bästa förmåga bidrar till utvecklingen av det egna yrkesområdet. Dock, när det handlar om studie- 

och yrkesvägledning verkar det finnas mer än genomsnittliga förväntningar på att vägledaren ska se 

till att uppdraget blir bra utfört och att samarbetet mellan olika personalkategorier som är 
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inblandade i den studie- och yrkesorienterande verksamheten fungerar smidigt. Men studie- och 

yrkesvägledaren har ju inget mandat att styra och vara ytterst ansvarig, det är rektor som har den 

suveräna uppgiften. Är det månne studie- och yrkesvägledarens eget fel att hon/han får ta så stort 

ansvar, är det ett självpåtaget uppdrag?  

 

Det finns alltså inga sanktioner mot brister i skolans studie- och yrkesvägledning och det ska det 

kanske inte göra heller. Men vi funderar på hur det kommer sig att studie- och yrkesvägledningen 

inte har en starkare ställning i dag, när det finns en hel del forskning inom området som talar om 

vikten av god vägledning. I folkskolans handledning (Kungl. Skolöverstyrelsens skriftserie 33, 

1958) framstår inlemmandet i vuxenvärlden med hjälp av barnens egna erfarenheter och på deras 

villkor som mer självklart än i nutida styrdokument. Vi vet mycket mer om kognitiv utveckling och 

karriärval och process idag, men har mycket mindre tydliga direktiv än för femtio år sedan.  

 

Ett vetenskapligt mindre arbete av det här slaget ska helst tillföra forskningsområdet något. Vi 

hoppas att vårt arbete kan fungera som en bekräftelse på att det är rätt att arbeta med tidig 

vägledning, en bekräftelse både för dem som redan gör det och för dem som står i begrepp att börja. 

Vi hoppas också att fler studie- och yrkesvägledare ska bli lockade att tillsammans med 

arbetskamraterna driva frågan på sin skola och i sin kommun. Argumenten och teorierna har vi med 

oss från utbildningen, det är bara att sätta igång! 

6.2 Metod 

Valet av intervju som metod för att samla in empiriskt material har vi under arbetets gång inte haft 

anledning att ifrågasätta, det hade varit svårt att få fram studie- och yrkesvägledarnas tankar och 

föreställningar om tidig vägledning genom exempelvis enkäter. Det optimala för vår studie hade 

förmodligen varit att kombinera intervjuerna med deltagande observation, men det tillät inte tiden. 

Innan arbetet påbörjades trodde vi att det skulle kunna bli svårt att hitta lämpliga intervjupersoner, 

men det visade sig lättare än befarat, mycket tack vare en hjälpsam inställning hos Lärarnas 

Riksförbund. Där lät man oss skicka ut vårt upprop via ett av sina medlemsutskick när det visade 

sig att vår ursprungsplan att gå via Sveriges Vägledarförening inte var möjlig. Vi kunde även hitta 

lämpliga intervjupersoner via Skolverkets förteckning över kommuner som deltagit i ett projekt där 

man arbetat med förbättringar inom studie- och yrkesvägledningen. Denna erfarenhet lärde oss att 

det inte behöver innebära en nackdel att man snabbt måste tänka om och gå andra vägar för att hitta 

deltagare till en studie. Det kan tvärtom vara lyckosamt. 

 

Eftersom vi var medvetna om att antalet möjliga intervjupersoner inte var särskilt stort hade vi inga 

förhoppningar om att få ihop en heterogen respondentgrupp. När urvalet var klart visade det sig att 

våra intervjupersoner arbetade i kommuner med vitt skilda förutsättningar tillväxtmässigt, 

geografiskt och socioekonomiskt. Det var också spridning på intervjupersonernas antal år i yrket, 

tjänstgöringsgrad och antal skolor de tjänstgjorde på, liksom huruvida kommunerna hade politiskt 
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beslutade lokala styrdokument för studie- och yrkesvägledningen eller ej. Allt detta bidrog till att 

svaren från vår urvalsgrupp fick ytterligare dimensioner som vi inte vågat hoppas på eftersom vi då 

ansåg oss kunna dra mer generella slutsatser av resultatet. 

 

Tidplan och geografiska avstånd medgav inte ett personligt sammanträffande med samtliga 

intervjupersoner. Vi valde därför istället att göra samtliga intervjuer per telefon eller via Skype, 

utan bild, för att få intervjuerna så metodmässigt lika som möjligt. Att träffa intervjupersonerna 

hade förmodligen bidragit till att vi kunnat få ännu större inblick i hur de arbetar och vilka 

aktiviteter de genomför, men vi ser också en risk i att intervjun flyter ut och blir mer av ett 

ömsesidigt utbyte av erfarenheter när intervjuare och intervjuperson sitter på samma plats. Det 

skulle kunna bero på att kontakten blir lite mer formell, men för den skull inte mindre 

förtroendefull, vid telefonintervjuer. Vi upplevde att behovet av att kallprata med intervjupersonen 

blev betydligt mindre vid en medierad intervju. Det skulle kunna innebära en försämrad relation till 

intervjupersonen men vi tycker att vi har fått en bra kontakt med våra respondenter. En stor del av 

det tror vi ligger i att de sett det som positivt att få uppmärksamhet för ett sätt att utöva sitt yrke 

som ännu är ganska ovanligt. 

 

Frågorna 2 och 7 i intervjumallen gav som vi tidigare redovisat likartade svar. Vi har under 

resultatbearbetningen resonerat kring om detta hade kunnat undvikas och om det i så fall hade varit 

önskvärt. Vi hade förväntat oss mer olika svar på dessa frågor, men det var tydligt att för 

respondenterna hörde anledning och mål så tätt samman att de hade svårt att uppfatta att frågorna 

hade olika syften. Härigenom blev vi varse vikten av noggrannhet när man utarbetar intervjufrågor.  

 

Den metod vi valde för att tolka respondenternas utsagor, det vill säga att utgå från intervjufrågorna 

och därefter färgmarkera olika svar, föra samman citat från olika teman till kluster och därefter 

redovisa dem, gjorde att vi fick tag i delvis andra mönster och strukturer än om vi analyserat 

intervjupersonernas utsagor person för person. Ett resultat av detta var att avsnitt 4.5, 

Handlingsplaner, lokala och nationella styrdokument, framträdde som ett tema som behövde lyftas 

fram och tolkas för sig.  

6.3 Framtid 

Som vi tidigare diskuterat verkar ansvaret för studie- och yrkesvägledningen i många fall ligga på 

den enskilde studie- och yrkesvägledaren. Frågan om huruvida detta är ett självpåtaget uppdrag 

eller en medveten strategi från rektor att delegera ansvar till den/dem som besitter kunskap i ämnet 

skulle kunna utgöra ett framtida forskningsområde.  

 

Ett par av respondenterna i vår studie sade sig kunna se tecken på att den tidiga vägledningen givit 

resultat. De kunde dock inte tvärsäkert säga att resultaten var en frukt av de tidiga 

vägledningsinsatserna eller om även andra förutsättningar var inblandade. Det skulle vara intressant 
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att om några år, när arbetet pågått en längre tid, besöka exempelvis J:s kommun för att noggrannare 

studera om och i så fall hur den tidiga vägledningen påverkat eleverna och deras förmåga att göra 

väl underbyggda val. 

 

Det skulle vara intressant att sammanställa alla de övningar, metoder och arbetssätt som utförs i 

enlighet med forskning och beprövad erfarenhet, till en exempelsamling som fler kunde följa. Vi är 

övertygade om att goda exempel, som de vi granskat i denna studie, kommer att skapa ringar på 

vattnet och få fler studie- och yrkesvägledare, skolledare och skolpolitiker att inse vikten av att 

påbörja studie- och yrkesvägledningsprocessen tidigare.  
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BILAGA 1 

  

  

Intervjuguide 

  

1. Beskriv kortfattat studie- och yrkesvägledningsverksamheten i din kommun. 

2. Berätta om varför du började med tidig vägledning. 

3. Hur arbetar du med tidig vägledning? 

4. Beskriv samarbetet med klasslärarna i år 1-6. 

5. Vilka fördelar ser du med tidig vägledning? 

6. Vilka nackdelar ser du med tidig vägledning? 

7. Vilka resultat hoppas du kunna se i ett längre perspektiv? 

8. Vilka förutsättningar anser du behövs för att arbeta med tidig vägledning? 

9. Vilka reaktioner har du fått från eleverna? 

10. Vilka reaktioner har du fått från vuxenvärlden? 
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BILAGA 2 (1) 

 

Texten i e-postmeddelandet som skickades ut av Lärarnas Riksförbunds medlemsenhet: 

 

 

 

 

Hej!  

Det här brevet går nu ut från Lärarnas Riksförbund till dig som är medlem i förbundet och 

som är studie- och yrkesvägledare. Bifogat detta brev finns ett missiv och en blankett där vi 

söker kontakt med dig som på något sätt arbetar med vägledning i lägre åldrar. Vi går ut så 

brett som möjligt och det kan därför hända att du får samma anmodan från flera håll. 

Hoppas du har förståelse för det och att du som är berörd kontaktar oss. 

 

 

 

Vänligen 

Sofia Hallqvist 

Maria Nyström 

studenter på Studie- och yrkesvägledarprogrammet, Stockholms universitet 
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BILAGA 2 (2) 

Följebrev i e-postmeddelande: 

 

Hej studie- och yrkesvägledare! 

Vi är två kvinnor på studie- och yrkesvägledarprogrammet vid Stockholms universitet som 

ska skriva vår examensuppsats om tidig vägledning i grundskolan, från förskoleklass och 

uppåt. 

Nu söker vi kontakt med dig som på eget initiativ eller på uttalat uppdrag bedriver någon 

form av vägledning i grundskolan, tidigare än år 7. Det kan exempelvis vara studiebesök på 

arbetsplatser med en uttalad ambition att vidga perspektiv och vara ett inslag i 

karriärutvecklingsprocessen, det kan vara mentorskap och handledning för annan 

skolpersonal i samma syfte eller andra aktiviteter. 

Om du uppfyller följande kriterier ber vi dig att spara ner bifogade blankett på din dator, 

fylla i alla uppgifter och omgående skicka den till tidigvagledning@hotmail.com  

 Du har en studie- och yrkesvägledarexamen 

 Du arbetar aktivt med vägledningsinsatser för de tidiga åldrarna med elevgrupper 

och/eller personalgrupper 

Vi kommer att läsa alla svar och sedan välja ut några exempel att fördjupa oss i. Det är 

därför viktigt att du uppger ett telefonnummer där vi kan nå dig för att eventuellt kunna 

träffas för intervju och ett fördjupat samtal kring din verksamhet. 

Med förhoppning om att du som också ser värdet med tidig vägledning vill hjälpa oss med 

vår undersökning hälsar vi vänligen 

 

Sofia Hallqvist 

XXX 

Maria Nyström 

XXX  

mailto:tidigvagledning@hotmail.com
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BILAGA 2 (3) 

TIDIG VÄGLEDNING  

 

Tack för att du vill besvara våra frågor om din verksamhet med tidig vägledning. Gör så 

här: 

 Spara ner detta dokument på din dator och döp det med namnet på skolan och 

kommunen där du arbetar 

 Fyll i svaren nedan och spara dokumentet 

 Bifoga dokumentet i en e-post som du skickar till tidigvagledning@hotmail.com  

 Skriv namnet på din skola och kommun i ämnesraden 

 

Ditt namn: 

 

Telefonnummer:  

 

Din skola: 

 

Kommun: 

 

Vilket år tog du studie- och yrkesvägledarexamen?  

 

Beskriv kortfattat, gärna i punktform, din vägledande verksamhet: 

mailto:tidigvagledning@hotmail.com
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BILAGA 3 

 

Etisk information till utvalda intervjupersoner: 

 

 

 

Hej! 

Tack för att du delat med dig av information om att du arbetar med studie- och yrkesvägledande 

insatser tidigare än år 7. Då du och din verksamhet är av intresse för vår studie skulle vi vilja 

intervjua dig via telefon eller Skype (utan bild). Intervjun beräknas ta 30-40 minuter. Vi kommer 

inom kort att kontakta dig för att boka en tid.  

Eftersom vår studie ska resultera i en examensuppsats på Studie- och yrkesvägledarprogrammet är 

vi angelägna om att följa de etiska principer som gäller för samhällsvetenskaplig forskning. Vi vill 

därför informera dig om att 

 

• du själv avgör vilka frågor du vill svara på och att du har rätt att när som helst avbryta ditt 

deltagande 

 

• vi önskar spela in intervjun på ljudfil. Inspelningarna kommer endast att användas i vårt 

uppsatsarbete och de kommer inte att vara tillgängliga för utomstående. När uppsatsen är ventilerad 

och godkänd kommer inspelningarna att raderas 

 

• du och den kommun där du arbetar har rätt att förbli anonyma i den skriftliga rapporten 

 

 

Vänliga hälsningar 

Sofia Hallqvist & Maria Nyström 

Studenter på Studie- och yrkesvägledarprogrammet, Stockholms universitet  

 


