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Sammanfattning 

 
Syftet med vår undersökning är att undersöka hur uppsökande vägledningen skiljer sig åt 

mellan flickor och pojkar i gymnasieskolan. Vi vill belysa på vilket sätt det förekommer 

skillnader mellan flickor och pojkar avseende uppsökande vägledning. Vi gjorde en 

enkätundersökning med 125 respondenter i årskurs 2 på Naturvetenskapsprogrammet. 

Resultatet av enkätundersökningen visar att det knappt förekommer några skillnader mellan 

flickor och pojkar gällande uppsökande vägledning. Det framkommer även att respondenterna 

känner sig nöjda med studie- och yrkesvägledningen samt att respondenterna föredrar kontakt 

i form av personliga möten framför exempelvis mailkontakt. Vi kom fram till att 

respondenterna är måna om sin studietid då kursrelaterade frågor hamnar i topp hos båda 

könen bland anledningar att besöka en studie- och yrkesvägledare. Vår undersökning visar 

även att många av både flickorna och pojkarna har besökt en studie- och yrkesvägledare 

flertalet gånger under sin gymnasietid. Vår förhoppning är att uppsökande vägledning överlag 

blir mer uppmärksammat och att mer forskning genomförs inom detta område. 

 

Nyckelord 

Genus, könsskillnader, uppsökande vägledning, Naturvetenskapsprogrammet, studie- och 

yrkesvägledning. 

 

 

 

  



 

 

Abstract 

The purpose of our research is to study how guidance counseling initiated by the students 

themselves differs between girls and boys in high school. We want to study if there are any 

differences between girls and boys regarding guidance initiated by the students themselves. 

We conducted a quantitative survey consisting of a questionnaire survey with 125 

respondents. The respondents are second year students at the Science program. The result of 

the survey shows that there are hardly any differences between girls and boys regarding 

guidance initiated by the students themselves. The result also reveals that the respondents are 

feeling satisfied with the educational and vocational guidance and that the respondents prefer 

to contact a guidance counselor in form of personal meetings instead of e-mail contact, for 

example. We came to the conclusion that the respondents are keen about their schooling due 

to that course related questions ended up in the top among the reasons to visit a guidance 

counselor in both sexes. Our survey also shows that a majority of both girls and boys visited a 

guidance counselor several times during their high school years. Our hope is that guidance 

initiated by the students themselves becomes more noticed and that more research will be 

conducted in this area.   
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1. Inledning och bakgrund 

 

 

I den här uppsatsen fördjupar vi oss i ämnet uppsökande vägledning med fokus på 

gymnasieelever som går på Naturvetenskapsprogrammet. Med uppsökande vägledning avser 

vi vägledning som eleverna själva tar initiativ till och där de på egen hand kontaktar en studie- 

och yrkesvägledare. Uppsökande vägledning kan förekomma i flera former och kontakten 

med studie- och yrkesvägledare kan exempelvis ske genom tidsbokade besök, mailkontakt, 

spontana besök enskilt eller i grupp, telefonsamtal eller besök i jourdisk. I den undersökta 

skolan fanns en jourdisk för studie- och yrkesvägledning som hade öppet varje dag på 

lunchrasten för att kunna besvara frågor från eleverna. Det centrala med uppsökande 

vägledning är att eleven själv får bestämma när, var och hur kontakten ska ske.  

Uppsökande vägledning är intressant då det är på elevens eget initiativ till skillnad från samtal 

där studie- och yrkesvägledaren kallar in till. Eleven har även själv möjlighet att bestämma 

när det finns behov av studie-och yrkesvägledning. Då eleven själv tar initiativ till vägledning 

tror vi att chansen är större att både elev och studie- och yrkesvägledare känner mer 

tillfredsställelse med samtalet. Insoo Kim Berg och Peter De Jong (2011) menar på att om en 

elev upplever att samtalet är påtvingat kan det resultera i att eleven finner samtalet 

meningslöst och påträngande. Utifrån Berg och De Jongs tankar kring ofrivillighet så kan 

uppsökande vägledning bidra till att eleven blir mer mottaglig för studie- och 

yrkesvägledning. Uppsökande vägledning är ett begrepp som framkommit under studie- och 

yrkesvägledarutbildningen och har i uppsatsen fått den betydelse som beskrivs ovan. 

Helena Korp och Emma Sorbring (2008) menar på att elever på Naturvetenskapsprogrammet 

ofta är studiemotiverade och planerar ofta att studera vidare efter avslutat gymnasium. Då 

elever på Naturvetenskapsprogrammet är studiemotiverade och ofta ser en framtid fylld av 

vidare studier framför sig, finns det därmed en möjlighet att eleverna också besökt studie- och 

yrkesvägledning i stor utsträckning. En annan anledning till att Naturvetenskapsprogrammet 

valdes var för att fördelningen mellan flickor och pojkar var jämnt fördelad. Även läsåret 

1993/94 var den Naturvetenskapliga linjen könsjämn. Hösten 1996 var hela 90% av eleverna 

på Naturvetenskapliga linjen intresserade av vidare studier (Högskoleverket, 1998). Även 

ungefär ett decennium senare, 2007, var många elever på gymnasiet fortfarande intresserade 

av vidare studier och hela 40% hade börjat på en eftergymnasial utbildning innan 25 års ålder. 

Naturvetenskapsprogrammet står än idag ut som ett studieförberedande gymnasieprogram och 

anses ha en hög status med avancerat innehåll (Olofsson, Jonas & Thoursie, Anna, 2007).  

Enligt Ulf Gruffman och Gunnar Schedin (2010) varierar den uppsökande vägledningen 

mycket mellan flickor och pojkar och pojkarna är den grupp som utmärker sig då de inte 

uppsöker studie- och yrkesvägledare i lika hög grad som flickor. Vi har utifrån egna 

erfarenheter inte uppfattat skillnaderna mellan flickor och pojkar avseende uppsökande 

vägledning som så stora. Med undersökningen ville vi belysa om det faktiskt förekom 

skillnader så som Gruffman och Schedins (2010) studie visar samt hur den uppsökande 

vägledningen skiljer sig åt mellan könen.  
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Uppsatsen ger en bild av uppsökande vägledning på gymnasieskolan. Därmed är uppsatsen 

riktad till andra forskare inom området studie- och yrkesvägledning och förhoppningsvis kan 

uppsatsen vara intressant för studie- och yrkesvägledare och övriga yrkesgrupper inom 

skolvärlden. 

Syftet är att undersöka hur uppsökande vägledning skiljer sig åt mellan flickor och pojkar på 

gymnasieskolans Naturvetenskapsprogram. För att besvara syftet används följande 

forskningsfrågor: 

 I vilken utsträckning söker flickor respektive pojkar upp vägledning? 

 Vilken form av studie- och yrkesvägledning föredrar flickor respektive pojkar? 

 Av vilka orsaker uppsöker flickor respektive pojkar studie- och yrkesvägledning? 

 

 

1.1 Problemområde 

 

Könstillhörigheten kan påverka individer vilket i sin tur kan påverka i vilken utsträckning 

gymnasieelever väljer att uppsöka en studie- och yrkesvägledare. John Radford (1998) 

beskriver att elever påverkas av olika faktorer när de står inför en valsituation och kön kan 

vara en av faktorerna. Vår undersökning kan förhoppningsvis bidra till att uppsökande 

vägledning ses ur ett annat ljus där könstillhörigheten inte är avgörande. 

En del av litteraturen som använts i uppsatsen (Cox, 2005; Fransson, Karin & Lindh, Gunnel, 

2004; Gruffman & Schedin, 2010) beskriver att kvinnor i större utsträckning än män tenderar 

att på egen hand uppsöka en studie- och yrkesvägledare. Vi uppfattade snedfördelningen av 

könen som intressant då tidigare forskning visar siffror där pojkarna tenderade att vara 

underrepresenterade när det kom till studie- och yrkesvägledning. Förhoppningen är att vår 

undersökning kan fylla en kunskapslucka och att studie- och yrkesvägledning därmed kan bli 

könsjämnt. 

Förhoppningsvis arbetar studie- och yrkesvägledare aktivt med att försöka nå ut till samtliga 

elever, oavsett kön. Det är önskvärt att vara medveten om att vissa elever kan välja bort 

vägledning utifrån vad de uppfattar som manligt respektive kvinnligt. Enligt Else-Marie 

Staberg (1997) är skolan präglad av kön och som studie- och yrkesvägledare anser vi att det är 

eftersträvansvärt att försöka hitta tillvägsgångssätt för att motverka skillnader och göra studie- 

och yrkesvägledningen mer tillgänglig för alla, oavsett kön.  
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1.2 Avgränsningar 

 

Vi undersökte gymnasieelevers benägenhet till att på eget initiativ besöka studie- och 

yrkesvägledare analyserat resultatet genom ett genusfilter.  Till undersökningen valde vi en 

kommunal gymnasieskola. En avgränsning gjordes genom att inte undersöka skillnaden 

mellan kommunala och fristående skolor. Vi avgränsade oss till att undersöka 

Naturvetenskapsprogrammet. Eleverna i årskurs 1 och 3 valdes bort från undersökningen då 

eleverna i årskurs 1 inte hade tillräcklig erfarenhet av studie- och yrkesvägledning på 

gymnasienivå samt att eleverna i årskurs 3 inte hade lika mycket mentorstid eftersom de var 

inne på sista delen av sin gymnasietid.   
 

 

 

1.3 Könsskillnader 

 

Genus är komplext och utgör i korthet den skillnad mellan kvinnor och män som är socialt 

konstruerat. Det finns olika definitioner och upplevelser av begreppet genus. Genusskillnader 

kan skilja sig åt och värderas olika av exempelvis olika generationer (Jakobsson, Ann-Katrin, 

2000). Människor skolas in i en roll baserat på kön, en roll som hela tiden är i förändring. 

Raewyn Connell (2009) skriver att genus ofta ses som något oföränderligt, men i själva verket 

förändras genus ständigt.  

Vårt sätt att se på genus i denna uppsats är koncentrerat till könsskillnader och uppdelningen 

mellan flickor och pojkar. Vi fann att könsskillnaderna gav en intressant syn på uppsökande 

vägledning då det blev möjligt att göra en jämförelse mellan två grupper. I den här uppsatsen 

blev just könsskillnaderna intressanta då vi valde att särskilja flickor och pojkars enkätsvar för 

att på så sätt se om de resonerade olika avseende uppsökande vägledning.  

I denna studie benämns genus som könsskillnader och utgör tillsammans med uppsökande 

vägledning det centrala för uppsatsen. Könsskillnader var därmed det glasögonpar som vi 

valde att granska enkätsvaren utifrån.  
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2. Metod 

 

 

Vi använde en kvantitativ metod i undersökningen. En enkätundersökning gjordes för att 

kartlägga uppsökande vägledning med ett stort antal respondenter. Då ett enkelt språk med 

specifika frågor användes i enkäten resulterade det endast i ett litet variabelbortfall. 

Anledningen till att valet föll på en enkätundersökning var för att få en bred bild av 

uppsökande vägledning. Vårt intresse var att så många röster som möjligt skulle få göra sig 

hörda i undersökningen och då respondenterna bestod av elever blev elevperspektivet centralt. 

Skillnaden mellan flickor och pojkar avseende uppsökande vägledning var vad som 

undersöktes och samtliga svar redovisades i undersökningen.  

 

 

 

2.1 Urval, genomförande och datainsamling 

 

Vi begränsade oss till årskurs 2 på Naturvetenskapsprogrammet på en kommunal skola inom 

en kommun i Stockholms län. Skolan valdes för att den hade tillräckligt många elever som 

gick på Naturvetenskapsprogrammet för att kunna ge en så rättvis bild som möjligt med 

många respondenter. Vi valde årskurs 2 för att respondenterna gått mer än halva 

gymnasietiden och hunnit samla på sig erfarenheter kring studie- och yrkesvägledning på 

gymnasiet. Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program som 

automatiskt för tankarna till vidare studier och som därmed kan innebära att elever efterfrågar 

mer vägledning. Efter första antagningsomgången år 2013 toppade 

Naturvetenskapsprogrammet listan som det mest könsjämna programmet (Kommunförbundet 

Stockholms län & Gymnasieantagningen Stockholms län, 2013).  

Innan enkätundersökningen fick en pilotgrupp, bestående av tre personer i åldrarna 16-17 år, 

testa våra frågor och dess reliabilitet. Enkätfrågorna redovisas i Bilaga 1. Vi ansåg att det var 

viktigt att ha tillförlitliga frågor så att enkäten skulle passa respondenterna utifrån deras ålder 

och förkunskap. Med hög tillförlitlighet kan missuppfattningar undvikas vilket vi strävade 

efter. Pilotgruppen gav likartade svar och ansåg att frågorna var lätta att förstå samt att 

utformningen av svarsalternativen var passande för respektive fråga och därmed gjorde vi inte 

några korrigeringar.  

Datan samlades in genom en kvantitativ metod bestående av enkäter. För att svarsfrekvensen 

skulle bli så hög som möjligt, delades enkäten ut under ett besök på skolan under lektionstid. 

Då enkätundersökningen genomfördes under lektionstid med många närvarande elever, 

resulterade det i att samtliga elever deltog i undersökningen. De elever som var frånvarande 

vid tillfället för enkätundersökningen tillfrågades inte i efterhand. Inför utdelandet av enkäten 
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skickades två missivbrev ut med information kring undersökningens syfte, ett gemensamt till 

rektor och mentorer (se Bilaga 2) samt ett till respondenterna (se Bilaga 3). Avsikten med 

missivbrevet var även att informera respondenterna så att de var väl införstådda med vad som 

avsågs med vägledning på gymnasiet samt att vidga deras perspektiv kring vägledning. 

Missivbrevet bifogades som försättsblad till enkäten och informationen som fanns i 

missivbrevet presenterades även muntligt. Anledningen till att vi även presenterade 

informationen muntligt var för att den skulle bli mer lättillgänglig då det kan vara enklare att 

ta till sig information om den presenteras så väl skriftligt som muntligt. För att värna om 

anonymiteten användes en svarslåda där respondenterna själva fick lägga ned sina svar och 

där det inte framgick vem som hade svarat vad.  

Respondenterna fick en genomgång bestående av exempel på uppsökande vägledning för att 

skapa en gemensam grund och syn på vad vägledning kan innebära. Avsikten med 

genomgången var även att försöka skapa en diskussion så att eleverna själva kunde komma 

med egna förslag på vad uppsökande vägledning kan vara. Meningen var att göra eleverna 

uppmärksamma på hur olik studie- och yrkesvägledning kan vara samt att informationen 

skulle bidra till en hög svarsfrekvens. Vi eftersträvade att ha lättförståeliga frågor i enkäten, 

men utifrån resultatet kan vi se att en fråga kunde uppfattas som missvisande då några 

respondenter valde att ange flera svarsalternativ även om syftet med frågan var att endast ange 

ett svarsalternativ. Vi är därmed medvetna om att frågan kunde misstolkas och därför är 

frågan uppdelad i två diagram under resultatavsnittet, se diagram 9.1 och 9.2.  

När resultatet sammanställdes användes en förkodning för att underlätta bearbetningen av 

enkäten och denna typ av förkodning förenklade analysen av enkäten. Till en början användes 

ett förprogrammerat dataprogram som vi förde in datan i, men då vi hade fler respondenter än 

vad programmet tillät övergick vi istället till manuell kodning. Enkätsvaren delades upp efter 

kön och sammanställdes därefter med hjälp av ett numreringssystem. Vi fann det manuella 

arbetssättet som mest givande då vi för det första hade fler respondenter än vad 

dataprogrammet klarade av, för det andra var några frågor följdfrågor och för det tredje 

krävde två enkätfrågor skriftliga svar. 

 

 

2.2 Tillförlitlighet och etik 

 

Missivbrevet användes även för att minimera missförstånd och feltolkningar. En pilotgrupp 

användes för att säkerställa enkätfrågornas giltighet samt för att kunna korrigera eventuella 

fallgropar som hade kunnat föra forskningsresultatet i en oönskad riktning. Sett till antalet 

respondenter hade det varit önskvärt att ha en större pilotgrupp då det hade kunnat bidra till 

mer respons på enkätutformningen. Vi tyckte att det var viktigt att motivera respondenterna 

till att svara på enkäten eftersom de då kunde känna att enkäten var givande för dem och att 

de kunde känna sig delaktiga. I och med den muntliga genomgången blev respondenterna mer 

delaktiga i enkäten vilket bidrog till tillförlitlighet i enkätundersökningen.  
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Vi hade en del etiska ställningstagande med inspiration från Vetenskapsrådet i åtanke under 

undersökningens gång. De fyra var informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Kravet på att informera 

respondenterna (Vetenskapsrådet, 2002) fullföljdes genom två missivbrev, dels ett till 

ansvariga mentorer och ansvarig rektor, dels ett andra till respondenterna. Missivbrevet 

bifogades som försättssida på enkäten samt förklarades muntligt till respondenterna. 

Missivbreven innehöll information om att deltagandet var frivilligt, vad syftet med 

forskningen var samt kontaktuppgifter till oss ifall respondenterna ville ha mer information. 

Samtyckesprincipen (Vetenskapsrådet, 2002) uppnåddes genom att rektor och mentorer fick 

ett missivbrev där information om samtycke framgick. Då enkäten besvarades under 

lektionstid, fungerade rektor och mentorer som en första instans om att de samtyckte och ville 

vara delaktiga i undersökningen. När respondenterna lämnade in ifyllda enkäter räknades 

detta som ett samtyckande från deras sida. Om några respondenter hade valt att inte delta i 

undersökningen hade detta självklart accepterats. För elever över 15 år krävs inget intyg från 

vårdnadshavare om samtycke till enkäten (Vetenskapsrådet, 2002).  

Respondenterna kan inte identifieras personligen då informationen enbart baseras på 

respondentrens könstillhörighet. Konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002) blev därmed 

möjligt att följa då inga identiteter avslöjades. Enkäten innehöll inga etiskt känsliga frågor, 

och därmed uppfylldes konfidentialitetskravet återigen. Den sista forskningsetiska principen 

som eftersträvades var nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002), vilket fullföljdes genom att 

enkäterna efter avslutad uppsats förstördes och aldrig lämnades ut eller såldes vidare. Det var 

enbart i denna uppsats som enkätsvaren användes. 

Vår undersökning är endast giltig för de respondenter som svarat vid den givna tidpunkten 

och resultatet för forskningen är inte representativt för samtliga elever som går på 

Naturvetenskapsprogrammet i hela Sverige, däremot är resultatet giltigt för den population 

som undersökts.  

 

 

2.3 Bearbetning av data och resultat 

 

Flickornas och pojkarnas enkätsvar delades upp under bearbetningen, då avsikten var att se 

om det förekom skillnader mellan könen gällande uppsökande vägledning. All data kodades 

för att sedan bearbetas på ett likvärdigt sätt och därefter sammanställdes den. Efter 

sammanställningen begrundades resultatet enskilt för att sedan gemensamt diskuteras och för 

att få fram en gemensam tolkning.  

Resultatet redovisas i diagramform för att ge läsaren en överblick över enkätfrågorna och 

svarsalternativen. Vi tycker att det blir enklare att tillgodogöra sig datan från 

enkätundersökningen med hjälp av diagram istället för i en löpande text. När datan redovisas i 

diagramform blir det möjligt att se exakta siffror för hur både flickor och pojkar har svarat, 

vilket ger oss möjlighet att lättare dra paralleller mellan olika resultat. Vi har därmed valt att 
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inte använda oss utav procentsatser. Vi fann stapeldiagram som det mest lättöverskådliga 

alternativet då en del frågor har en mängd svarsalternativ och vi ville synliggöra vad alla 

respondenter faktiskt svarat. Vi valde även stapeldiagram tack vare att det var enkelt att göra 

jämförelser mellan könens enkätsvar på ett pedagogiskt sätt. Flickornas staplar har färgen blå 

och pojkarnas är randiga vilket gör diagrammen mer lättöverskådliga. 

 

. 
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3. Resultat 

 

 

I detta kapitel redovisas de resultat som framkommit genom enkätundersökningen som 

genomfördes på en kommunal gymnasieskola i Stockholms län. Samtliga respondenter går på 

Naturvetenskapsprogrammet i årskurs 2. Resultaten är uppdelade i tre teman och finns 

sammanställda i följande kapitel. Hela populationen, alltså alla elever i årskurs två på 

Naturvetenskapsprogrammet, består av 156 elever varav 125 närvarade vid lektionstillfället 

och valde att delta i studien.  

Diagram 1 Enkätsvar på frågan: ”Jag är flicka eller pojke”. 

Diagram 1 

  

Av 125 respondenter är 59 flickor och 66 pojkar.  

 

 

 

3.1 Vägledningssamtal 

 

Vägledningssamtal utgör resultatdelens första tema och innefattar tre enkätfrågor om huruvida 

respondenterna har samtalat med en studie- och yrkesvägledare, om de har tagit eget initiativ 

till samtal samt om hur många gånger de haft samtal med en studie- och yrkesvägledare. 
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Diagram 2. Enkätsvar på frågan: ”Har du under din gymnasietid någon gång samtalat med en 

studie- och yrkesvägledare?” 

Diagram 2 

 

Svaret visar att det är en jämn fördelning mellan flickor och pojkar avseende huruvida de 

samtalat med en studie- och yrkesvägledare under sin gymnasietid. 53 av 59 flickor samt 51 

av 66 pojkar uppger att de samtalat med en studie- och yrkesvägledare under sin gymnasietid.   

 

Diagram 3. Enkätsvar på frågan: ”Har du någon gång under din gymnasietid på egen hand 

kontaktat en studie- och yrkesvägledare?” 

Diagram 3 
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Här visar diagramet att fördelningen mellan flickor och pojkar är jämn. Något fler pojkar, 16 

av 66, har valt att inte ta kontakt med en studie- och yrkesvägledare på egen hand jämfört med 

5 av 59 flickor. Diagramet visar att en majoritet av såväl flickor som pojkar på egen valt att ta 

kontakt med en studie- och yrkesvägledare. 

 

Diagram 4. Enkätsvar på frågan: ”Om ja, ungefär hur många gånger då?” 

Diagram 4 

 

0

10

20

30

40

50

60

Ja Nej Ej svarat

Flickor

Pojkar

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1 till 3 4 till 6 7 till 9 10 eller fler Ej svarat

Flickor

Pojkar



11 

 

Majoriteten av pojkarna, 41 av 66, har besökt en studie- och yrkesvägledare mellan 1-3 

gånger under sin gymnasietid. Bland flickorna är siffran 29 av 59. Flickornas spridning 

avseende antalet gånger de besökt en studie- och yrkesvägledare är större än hos pojkarna 

som har en mer koncentrerad besöksfrekvens. 

 

 

3.2 Form av kontakt 

 

Resultatdelens andra tema är form av kontakt och innefattar frågor som berör hur kontakten 

med studie- och yrkesvägledaren har sett ut, om respondenterna föredrar att uppsöka en 

studie- och yrkesvägledare ensam eller tillsammans med andra samt på vilket sätt 

respondenterna föredrar att komma i kontakt med en studie- och yrkesvägledare. 

Diagram 5. Enkätsvar på frågan: ”Föredrar du att kontakta en studie- och yrkesvägledare på 

egen hand eller i sällskap med andra?” 

Diagram 5 

 

Här framgår det att flickorna och pojkarna svarar att de helst på egen hand kontaktar en 

studie- och yrkesvägledare. Endast 10 av 59 flickor och 8 av 66 pojkar svarat att de föredrar 

att kontakta en studie- och yrkesvägledare tillsammans med andra. 

 

Diagram 6. Enkätsvar på frågan: ”Om du valde i sällskap med andra, vem föredrar du?” 
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Diagram 6 

 

Av de respondenter som angivit att de helst uppsöker studie- och yrkesvägledning i sällskap 

med andra så har samtliga flickor valt alternativet vänner. Hos pojkarna finns en viss 

spridning bland svarsalternativen även om vänner sticker ut som det givna alternativet, där 6 

av 8 svarat vänner. 

 

Diagram 7. Enkätsvar på frågan: ”Är du medveten om att det finns en jourdisk för studie- och 

yrkesvägledning i Elevcentrum?” 
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Majoriteten av respondenterna uppger att de är medvetna om att skolan har en jourdisk för 

studie- och yrkesvägledning. Endast 4 av 59 flickor och 10 av 66 pojkar svarar att de inte är 

medvetna om att det finns en jourdisk. 

 

Diagram 8. Enkätsvar på frågan: ”Har du besökt den?” 

Diagram 8 

 

Diagrammet visar att majoriteten av flickorna, 34 av 59, har besökt jourdisken medan 

majoriteten av pojkarna, 43 av 66, inte har besökt den.  
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Diagram 9.1. Enkätsvar på frågan: ”När du har frågor kring dina studier, på vilket sätt 

föredrar du att komma i kontakt med en studie- och yrkesvägledare?” 

Diagram 9.1 

 

I detta diagram redovisas de svar från de respondenter som enbart valt ett svarsalternativ, 

därmed redovisas de övriga respondenternas svar i diagram 9.2. I diagram 9.1 framgår det 

klart och tydligt att inbokade samtal är det mest populära svarsalternativet hos 

respondenterna. 36 av 46 flickor och 34 av 57 pojkar uppger att inbokade samtal föredras. 

Resterande del av flickorna, 15 av 46, föredrar kontakt via jourdisk framför andra alternativ.  

Diagram 9.2. Enkätsvar där respondenterna uppgav fler än ett svarsalternativ. Enkätfråga: 

”När du har frågor kring dina studier, på vilket sätt föredrar du att komma i kontakt med en 

studie- och yrkesvägledare?”  

Diagram 9.2 
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Diagrammet visar fördelningen hos de respondenter som valt flera svarsalternativ på frågan. 

Fysiska besök i olika former är dominerande hos både flickor och pojkar. Respondenterna 

består av 13 flickor och 7 pojkar. 

 

 

3.3 Orsaker 

 

Det tredje temat är orsaker och består av två frågor där den ena urskiljer av vilka anledningar 

respondenterna uppsöker en studie- och yrkesvägledare och där den andra frågan redovisar i 

vilken utsträckning respondenterna är belåtna med den hjälp som erbjöds.  

Diagram 10. Enkätsvar på frågan: ”Av vilken/vilka anledningar uppsökte du en studie- och 

yrkesvägledare?” 

Diagram 10 
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Kursrelaterade frågor sticker ut som det ärende som i störst utsträckning för eleverna till 

kontakt med en studie- och yrkesvägledare. Respondenterna fick själva uppge anledningar till 

varför de uppsökt studie- och yrkesvägledning, därav den stora spridningen bland 

svarsalternativen. Andra svarsalternativ som ofta omnämns är frågor gällande schema, 

studieplan, programinriktning samt framtiden. Även allmän information är ofta anledningen 

till att respondenterna besöker en studie- och yrkesvägledare. Under denna fråga fanns det 

möjlighet att skriva flera anledningar, vilket flera av respondenterna också gjorde. 

 

Diagram 11. Enkätsvar på frågan: ”På en skala mellan 1-10 i vilken utsträckning anser du att 

du fick den hjälp du behövde? (1 är ingen hjälp alls och 10 är all hjälp som behövdes)”. 

Diagram 11 
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Diagramet visar att 26 av 66 pojkar angivit betyget 10, att de fått all den hjälp de behövde. 

Även hos flickorna svarar majoriteten, 16 av 59, att de fått all den hjälp de behövde även om 

deras svar har mer spridning mellan svarsalternativen än vad pojkarna har. 

 

 

3.4 Sammanfattning av resultat 

 

Överlag är det jämna resultat mellan flickor och pojkar avseende uppsökande vägledning. Två 

stycken enkätfrågor avviker från det könsjämna resultatet och där visar den första frågan att 

pojkarna är allra mest tillfreds med den studie- och yrkesvägledning de blivit erbjudna, då de 

angivit siffran tio i nöjdhetsskalan i diagram 11. I den andra frågan som avviker, tenderar 

flickorna att besöka en studie- och yrkesvägledare fler gånger än pojkarna. Överlag uppger 

majoriteten av respondenterna att de är nöjda med den hjälp de erbjuds vid besök hos studie- 

och yrkesvägledare. Resultatet visar dock att pojkarna anser att de i större utsträckning än 

flickorna får all den hjälp de behöver när de besöker en studie- och yrkesvägledare. Flickorna 

är mer benägna att sprida sina svar även om spridningen finns inom den högre delen av 

nöjdhetsskalan.  

På frågan om antalet gånger respondenterna valt att kontakta en studie- och yrkesvägledare, 

svarar pojkarna 1-3 gånger i störst utsträckning, utan större spridning bland resterande 

alternativ. Majoriteten av flickorna uppger även de att de besökt en studie- och 

yrkesvägledare 1-3 gånger, däremot är det fler flickor än pojkar som besökt en studie- och 

yrkesvägledare upprepade gånger med betoning på svarsalternativet 4-6 gånger.  

0

5

10

15

20

25

30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ej
svarat

Flickor

Pojkar



18 

 

Den typ av kontakt med studie- och yrkesvägledare som såväl flickor som pojkar föredrar är 

tidsbokade samtal där respondenterna enskilt får samtala med studie- och yrkesvägledaren. 

Det mest aktuella ärendet hos respondenterna tycks vara kursrelaterade frågor, allmän 

information samt att få diskutera tankar kring framtiden. 
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4. Analys och diskussion 

 

 

Våra förväntningar om att det inte skulle vara skillnad mellan flickor och pojkar i den 

uppsökande vägledningen visar sig stämma då studien på den valda skolan visar att 

fördelningen i själva verket är relativt jämn. Dessutom visar resultatet att respondenterna vill 

ha vägledning då de uppger att de besökt en studie- och yrkesvägledare flera gånger under sin 

gymnasietid. 

Den totala populationen för årskurs 2 på Naturvetenskapsprogrammet på den valda skolan är 

156 elever och vår strävan var att samtliga 156 elever skulla vilja delta i undersökningen. Vid 

tillfället för enkätundersökningen närvarade 125 elever och samtliga tillfrågade valde att delta 

i studien. 31 elever var frånvarande vid tillfället för undersökningen och tillfrågades inte i 

efterhand. Bortfallet kan ses ur två synviklar: antingen är bortfallet 31 elever då dessa inte 

närvarade vid tillfället för enkätundersökningen eller så är bortfallet 0 då samtliga tillfrågade 

elever valde att delta. Vi ser det som att vår svarsfrekvens är 100% men vi är medvetna om att 

det är en tolkningsfråga och att svarsfrekvensen därmed även kan ses som 80%. Vi anser att 

båda svarsfrekvensena ger ett bra underlag oavsett vilken synvinkel bortfallet beaktas ur. 

 

 

4.1 I vilken utsträckning söker flickor respektive pojkar upp 

vägledning? 

 

Som svar på forskningsfråga ett ”I vilken utsträckning söker flickor respektive pojkar upp 

vägledning?” visar resultatet från enkätundersökningen att både flickor och pojkar uppsöker 

studie- och yrkesvägledare i hög grad. En klar majoritet av båda könen har på eget initiativ 

tagit kontakt med en studie- och yrkesvägledare. Antalet gånger som flickorna uppsökt studie- 

och yrkesvägledare varierar något, men klart och tydligt är att flickorna uppsöker studie- och 

yrkesvägledning flertalet gånger under sin gymnasietid. Resultatet visar att pojkarna i stor 

utsträckning har uppsökt en studie- och yrkesvägledare på egen hand och att de snarare väljer 

ett fåtal samtal före en mängd. Slutsatsen vi drar är alltså att det inte är stor skillnad mellan 

könen i uppsökande vägledning och att både flickor och pojkar i stor utsträckning har uppsökt 

en studie- och yrkesvägledare. 

Vi tycker det är intressant att se att det inte tycks förekomma någon större skillnad mellan 

flickor och pojkar avseende uppsökande vägledning. I motsats till resultatet från 

undersökningen menar Roland Cox (2005) att det visst förekommer skillnader mellan könen 

och att det är pojkarna som är mindre benägna att uppsöka en studie- och yrkesvägledare. Cox 

(2005) menar att en förklaring finns i att pojkarna inte gärna frågar om hjälp, något som 

flickor har lättare för. 
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Flickor uppsöker mer frekvent en studie- och yrkesvägledare än pojkar, vilket vi tror beror på 

att flickornas frågor har en karaktär som antagligen är aktuella för stunden och som därmed 

kan avhandlas allt eftersom. Cox (2005) skriver att flickor ”kan låta mer vilsna” (Cox, 2005 s. 

62). Ann-Katrin Jakobsson (2000) tycker vi utvecklar resonemanget och förklarar att flickor 

ofta strävar efter att förstå och vill vara medvetna om sin studiesituation. Vi tycker att det blir 

lite hårt att enbart stämpla flickorna som vilsna för att de kan ha odefinierade frågor när de 

besöker en studie- och yrkesvägledare och av den anledningen tycker vi att Jakobssons (2000) 

tankar styrker våra resonemang på ett grundligt plan. Jakobsson (2000) betonar att flickors 

handlande grundar sig i ett rationellt tänkande och inte enbart som vilsna, spontana tankar. 

Eftersom många respondenter faktiskt har uppsökt en studie- och yrkesvägledare kan vi se 

tendenser till att de är positivt inställda till att vara delaktiga i sin skolgång och vågar fråga 

om hjälp då det behövs. Ur studie- och yrkesvägledarsynpunkt är det värdefullt att 

respondenterna väljer att uppsöka en studie- och yrkesvägledare trots att det inte är 

obligatoriskt. Det är även positivt att resultatet visar att studie- och yrkesvägledning verkar 

ses som en naturlig del av respondenternas gymnasietid och att de inte tvekar inför att ta 

kontakt med en studie- och yrkesvägledare oavsett vad ärendet gäller. 

 

 

4.2 Vilken form av studie- och yrkesvägledning föredrar flickor 

respektive pojkar? 

 

Som svar på forskningsfråga två ”Vilken form av studie- och yrkesvägledning föredrar flickor 

respektive pojkar?” visar resultatet att både flickor och pojkar allra helst föredrar individuell 

kontakt med studie- och yrkesvägledare. Av de respondenter som föredrar att tillsammans 

med andra uppsöka en studie- och yrkesvägledare, så är vänner det givna alternativet. 

Individuella inbokade samtal är den form av studie- och yrkesvägledning som respondenterna 

föredrar mest. I övrigt finner respondenterna jourdisken och spontana besök som givande för 

dem. Endast ett fåtal respondenter svarar mailkontakt som den huvudsakliga kontaktformen. 

Av de 125 respondenter som deltagit i enkätundersökningen är det endast 14 stycken som 

uppger att de inte är medvetna om att skolan har en jourdisk för studie- och yrkesvägledning. 

Den övervägande delen av flickorna har besökt jourdisken medan majoriteten av pojkarna 

uppger att de inte besökt den. Utifrån enkätundersökningen ser vi tydligt att det personliga 

mötet mellan elev och studie- och yrkesvägledare är vad som eftersöks. Slutsatsen som vi drar 

är att oavsett formen av det personliga mötet så står fysiska möten högre i kurs än exemplevis 

elektroniska.  

Det är oväntat att så få valde mailkontakt som det primära sättet att kontaka en studie- och 

yrkesvägledare på, speciellt med tanke på hur högteknologiskt dagens samhälle är och att de 

unga många gånger ligger i framkant av tekniskt kunnande. I vår undersökning studerade vi 

inte orsaken till varför mailkontakt inte värderades högre än vad det gjorde, men James 

Dresch och Anders Lovén (2003) ser däremot att elever behöver hjälp med att sålla 
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information, vilket vi tolkar som en möjlig anledning till att mailkontakt inte besvarar 

elevernas frågor i samma utsträckning som ett personligt möte. Elever har dessutom ett behov 

av att bli uppmärksammade av andra förutom sina föräldrar (Lovén, Anders, 2000) och utifrån 

det drar vi slutsatsen att ett fysiskt möte är viktigast och att mailkontakt därför kan ses och 

användas som ett komplement.  

Som studie- och yrkesvägledare är det positivt att det personliga mötet fortfarande värderas 

högst då samtalsmetodik utgör en central och viktig del i studie- och 

yrkesvägledarprofessionen. Cox (2005) instämmer i detta genom att säga att samtalet för 

studie- och yrkesvägledare är det alla viktigaste instrumentet. Samtalet tycks vara det 

viktigaste verktyget även från respondenteras synvinkel då de värderar det högst samt då det 

fungerar som en slags bekräftelse för eleverna i och med att de blir sedda. Cox (2005) 

instämmer och menar på att elever omedvetet söker bekräftelse både gällande den egna 

identiteten, men även gällande könstillhörigheten. Att genomföra ett val är en individuell 

process som är påverkad av en mängd faktorer som inte går att kontrollera (Radford, 1998), vi 

tolkar det som att könstillhörigheten är en sådan faktor. Våra resultat visar att det inte är en 

stor skillnad mellan könen när det gäller uppsökande vägledning men vi antar att 

könstillhörigheten ändå kan inverka på elevers valsituationer.  

 

 

4.3 Av vilka orsaker uppsöker flickor respektive pojkar studie- 

och yrkesvägledning? 

 

Som svar på forskningsfråga tre ”Av vilka orsaker uppsöker flickor respektive pojkar studie- 

och yrkesvägledning?” framkommer det att det ärende som främst för respondenterna till en 

studie- och yrkesvägledare är frågor gällande olika kurser. Resultatet visar att funderingar 

kring att välja kurs, byta kurs, flytta kurs och ta bort kurs är vad som i stor utsträckning får 

eleverna att ta kontakt med en studie- och yrkesvägledare. Allmän information samt 

information om framtiden framträder också som dominerande svarsalternativ hos 

respondenterna. På tredje plats kan man urskilja frågor rörande schema, studieplan och 

inriktning som anledningar till att respondenterna väljer att ta kontakt med en studie- och 

yrkesvägledare. Slutsatsen vi drar är med andra ord att respondenterna i första hand väljer att 

besöka en studie- och yrkesvägledare med frågor som är aktuella här och nu, så som 

exemplevis kursrelaterade frågor. Frågor rörande framtiden kommer på en andra plats för 

respondenterna. Det man bör ha i åtanke är dock att kursrelaterade frågor många gånger går 

hand i hand med framtidsfrågor eftersom kursvalen kan komma att påverka respondenteras 

behörighet till vidare studier. 

Liknande siffror mellan flickor och pojkar synliggörs även när det gäller av vilka orsaker de 

uppsöker en studie- och yrkesvägledare, vilket får oss att tro att skillnaden inte är könsbaserad 

utan ligger på en individnivå utifrån respondenternas intresse gällande sin egna skolgång. 
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Resultatet var väntat med tanke på att respondenterna för det första går på ett 

högskoleförberedande program och för det andra då skolan har som policy att göra eleverna 

delaktiga i sin studieplan. Korp och Sorbrings (2008) undersökning visar att elever på 

Naturvetenskapsprogrammet ser sin gymnasietid som en ren och skär transportsträcka till 

vidare studier trots att många inte visste vad de skulle studera till när de väl tagit studenten. Vi 

ser liknande tendenser hos våra respondenter då strategiska val tycks vara en del av 

respondenternas vardag. Enkelheten i att göra kursändringar i kombination med att valet av 

kurser påverkar vilka utbildningar som går att söka till, leder till uttänkta strategier inför den 

kommande framtiden. Olofsson och Thoursie (2007) betonar att alla elever ska få tillgång till 

de kunskaper som gör att de senare kan välja mellan vidare studier eller att arbeta. Utifrån 

diagram 2 kan det utläsas att en stor majoritet av respondenterna faktiskt besökt en studie- och 

yrkesvägledare och därmed haft tillgång till studie- och yrkesvägledning så att väl 

underbyggda val blir möjliga. 

 

 

4.4 Diskussion om resultat 

 

Det var väntat att kursrelaterade frågor skulle hamna i topp hos respondenterna då skolan har 

ett upplägg där eleverna kan vara delaktiga i utformningen av deras studieplan och 

kursändringar är ett sätt att vara delaktig. Vi var medvetna om att skolans upplägg kunde 

påverka utfallet av vilka ärenden som vanligtvis för respondenterna till en studie- och 

yrkesvägledare, men vi ansåg att skolans storlek vägde tyngre än skolans upplägg kring 

elevernas studieplaner. Då eleverna har stor möjlighet att påverka sin gymnasietid kan det 

bidra till att de  besöker en studie- och yrkesvägledare oftare.  

En upptäckt vi gör utifrån resultatet är att varken flickor eller pojkar föredrar att kontakta en 

studie- och yrkesvägledare via mail. Det är bara 4 av 125 respondenter som anger mailkontakt 

som det alternativ de helst föredrar att använda sig av. Vi trodde att fler skulle välja 

mailkontakt med tanke på hur lätttillgängligt Internet är idag. Istället är det den personliga 

kontaken som efterfrågas hos både flickor och pojkar. 

Resultatet visar att pojkar föredrar inbokade samtal då de ska komma i kontakt med en studie- 

och yrkesvägledare samt att de inte har besökt skolans jourdisk i samma utsträckning som 

flickorna. Majoriteten av pojkarna uppger i enkäten att de uppsökt en studie- och 

yrkesvägledare 1-3 gånger. Även majoriteten av flickorna uppger att de uppsökt en studie- 

och yrkesvägledare 1-3 gånger även om flickornas svar har mer spridning. Vi tänker oss att ett 

troligt scenario kan vara att pojkar föredrar färre inbokade samtal där de får svar på flera av 

sina frågor och att detta bidrar till att de anser sig behöva färre vägledningssamtal. Vi 

uppfattar det därmed som att flickor gärna besöker en studie- och yrkesvägledare oftare och 

att deras ärenden kanske är mer aktuella för stunden. Det skulle kunna vara ett svar på hur det 

kommer sig att majoriteten av flickorna besökt jourdisken än pojkar. 
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En viktig upptäckt som vi gör utifrån enkätundersökningens resultat är att könsskillnader inte 

tycks vara den avgörande faktorn när det kommer till uppsökande vägledning. Det är bra att 

vara medveten om huruvida könstillhörigheten spelar roll och i så fall vilken slags roll, men 

att könet kanske inte alltid behöver vara det centrala. Det viktiga är att se till individen och då 

blir dess kön mindre relevant. Vi är medvetna om att vår undersökning är smal och inte 

allmängiltig. Det är dock positivt att se att elevernas kön inte behöver inverka på uppsökande 

vägledning i de undersökta mentorsgrupperna. Det vore önskvärt om resultatet speglar hela 

skolan och i ett större perspektiv även hela landet, men idag är det endast en förhoppning från 

vår sida. 

En respondent svarade ”jag ville ha vägledning” (respondent nummer 37) på frågan om 

anledningen till att den uppsökt en studie- och yrkesvägledare. Vi tycker att citatet är talande 

och sammanfattar vårt resultat genom att påpeka att det trots allt är studie- och 

yrkesvägledning respondenterna vill ha. 

 

4.5 Diskussion om metod 

 

Den kvantitativa metoden gav oss möjlighet att se ett stort antal respondenters åsikter kring 

uppsökande vägledning samtidigt som det gav oss möjlighet att dra kopplingar mellan tidigare 

forskning och vårt resultat.  

Naturvetenskapsrogrammet valdes utifrån det faktum att det är det mest könsjämna 

gymnasieprogrammet (Kommunförbundet Stockholms län & Gymnasieantagningen 

Stockholms län, 2013). Avsikten med undersökningen är att undersöka huruvida det finns 

några skillnader mellan flickor och pojkar avseende uppsökande vägledning och då är ett 

könsjämt gymnasieprogram intressant. Naturvetenskapsprogrammet har även ett stort antal 

elever vilket gav ett bra utgångsläge och hög svarsfrekvens.  

Vi inser att speciellt en utav våra enkätfrågor var vagt utformad vilket öppnade upp för 

missförstånd hos somliga respondenter. Trots att vi testade våra enkätfrågor med hjälp av en 

pilotgrupp så uppdagades inte denna otydlighet. Hade vi använt oss av en större pilotgrupp 

hade vi förhoppningsvis sett tendenserna tidigare och därmed kunnat omformulera frågan. 

Oavsett om otydligheten framkommit eller inte från pilotgruppen, så hade antagligen 

enkätfrågan behövts ses över en extra gång. Av 125 respondenter är det dock enbart 20 som 

missuppfattat frågan, vilket egentligen inte är så stor del av populationen. För att förhindra 

missförstånd hade det förmodligen behövts en rejäl pilotgrupp bestående av åtminstone en hel 

mentorsgrupp. 

Från början fanns det en viss oro över att svarsfrekvensen skulle bli låg, men den oron kom 

snabbt att försvinna då samtliga mentorer var positiva till vårt besök under lektionstiden. Det 

faktum att vi var på plats och samlade in enkäterna bidrog säkerligen till den höga 

svarsfrekvensen då insamlandet inte lades över på någon utomstående part. Eleverna fick 

dessutom avsatt tid till att besvara enkäten. Det känns glädjande att enkätundersökningen fick 

så positiv respons och så stort deltagarantal. 



24 

 

Under studiens gång hade vi vissa svårigheter med begreppet uppsökande vägledning och 

dess definition. I den litteratur vi använder har vi endast hittat uppsökande vägledning på ett 

fåtal ställen, vilket är synd då det sammanfattar vägledning som sker på elevens eget initiativ 

så pass bra. Vi undrar över om det är ett något som endast används inom studie- och 

yrkesvägledarutbildningen eller om det faktiskt är ett vedertaget begrepp. Det är svårt att 

urskilja dess definition och om det ens finns en allmän definition för begreppet. Eftersom 

uppsökande vägledning är vägledning på elevernas eget initiativ så finner vi den intressant att 

undersöka då den inte är obligatorisk och eleverna endast uppsöker en studie- och 

yrkesvägledare då de själva finner behov av det. Elevperspektivet på studie- och 

yrkesvägledning tycker vi borde belysas mer och bör uppmärksammas i större utsträckning 

eftersom det engagerar elever i sin egen studiegång och uppmuntrar till egna initativ. 

 

 

4.6 Diskussion om framtiden 

 

Resultatet från vår undersökning visar på att det är en jämn fördelning mellan flickor och 

pojkar gällande uppsökande vägledning och att båda könen tenderar att frekvent besöka en 

studie- och yrkesvägledare. Ett framtida forskningsområde kan vara att genomföra en 

liknande undersökning fast på samtliga gymnasieprogram. Om alla gymnasieprogram 

undersöks blir resultatet mer representativt och det finns möjlighet att skillnader mellan könen 

i framtida resultat ser annorlunda ut då.  

För framtiden är det även intressant om en liknande undersökning genomförs fast med fokus 

på andra faktorer än enbart könsskillnader eftersom vi ser tendenser på att det är könsjämnt. 

Klass, etnicitet och motivation kan vara intressanta utgångspunkter som tillsammans med 

könsskillnader kan bidra till en större helhetsbild då könsskillnader som enskild faktor inte 

framstår som avgörande i vår undersökning. Överlag tycker vi att ämnet uppsökande 

vägledning borde beforskas mer då detta är centralt för studie- och yrkesvägledare eftersom 

det är vägledning på elevernas egna initiativ. Genusrelaterade frågor är ständigt aktuella inom 

skolans värld och vår förhoppning är att skolan fortsätter utvecklas mot att ha ett mer 

könsneutralt förhållningssätt. 

Till sist är vi nöjda med att vi gjorde en uppdelning mellan könen, då vi fick möjlighet att se 

om vårt resultat överrensstämmer med tidigare forskning. Det ger oss även en inblick i vad 

som för flickor och pojkar till en studie- och yrkesvägledare och hur nöjda de är med den 

hjälp de får. För att få en än mer nyanserad bild av uppsökande vägledning är det önskvärt om 

någon i framtiden väljer att göra en undersökning kring uppsökande vägledning och använder 

sig av en kvalitativ metod. Vi tror att forskningsområdet uppsökande vägledning vinner på ett 

starkare elevperspektiv och vi tror att det kan uppnås genom att kombinera en kvantitativ 

metod med elevintervjuer.   
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Bilaga 1 

 

Enkätfrågor  

I sidhuvudet kommer följande information att finnas: På de frågor där svarsalternativ ges, 

vänligen ringa in alternativet som stämmer bäst in. 

Jag är:  Tjej Kille  Jag går i mentorsgrupp: 

 

Har du under din gymnasietid någon gång samtalat med en studie- och yrkesvägledare? 

Ja Nej 

 

Har du någon gång under din gymnasietid på egen hand kontaktat en studie- och 

yrkesvägledare? 

Ja Nej 

 

Om ja, ungefär hur många gånger då?  

1-3 4-6 7-9 10 eller fler 

 

Av vilken/vilka anledningar uppsökte du en studie- och yrkesvägledare? 

 

 

 



 

 

 

På en skala mellan 1-10 i vilken utsträckning anser du att du fick den hjälp du behövde? 

(1 är ingen hjälp alls och 10 är all hjälp som behövdes)  

1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 

 

Föredrar du att kontakta en studie- och yrkesvägledare på egen hand eller i sällskap 

med andra? 

På egen hand  I sällskap med andra 

 

Om du valde i sällskap med andra, vem föredrar du? 

Vänner Mentor Vårdnadshavare Annan: 

 

Är du medveten om att det finns en jourdisk för studie- och yrkesvägledning i 

Elevcentrum? 

Ja Nej 

 

Har du besökt den? 

Ja Nej 

 

När du har frågor kring dina studier, på vilket sätt föredrar du att komma i kontakt 

med en studie- och yrkesvägledare?  

Inbokat samtal Jourdisk   Mailkontakt 

Spontana besök hos studie- och yrkesvägledaren   Annat: 

Tack för ditt deltagande! 



 

 

 

Bilaga 2 

 

Missivbrev 1 till rektor och mentorer 

Hej! 

Vi är två studenter som läser sjätte terminen på Studie- och yrkesvägledarprogrammet vid 

Stockholms universitet. I vår utbildning ingår det att skriva en C-uppsats som handlar om 

vägledning kopplat till karriärvalsteorier. 

Syftet med vår uppsats är att få en bild av hur elever i åk 2 på Naturvetenskapsprogrammet 

förhåller sig till uppsökande vägledning samt om det finns någon skillnad mellan flickor och 

pojkar. Vi kontaktar därför dig som är rektor/mentor till åk 2 på Naturvetenskapsprogrammet 

för att fråga om vi kan få besöka er som mentor under en del av er mentorstid för att 

genomföra en enkätundersökning bland eleverna. Enkätundersökningen kommer handla om i 

vilken utsträckning eleverna på egen hand kontaktat en studie- och vägledare och hur de i så 

fall gick tillväga. 

Enkäten beräknas ta cirka tio minuter och inkluderat i denna tid kommer det vara en kort 

introduktion till frågorna för att minimera eventuella frågetecken hos eleverna. Det är 

naturligtvis frivilligt att delta i enkätundersökningen och eleverna har när som helst rätt att 

avbryta deltagandet. Resultatet kommer att vara anonymt med undantag för mentorsgrupp och 

kön. Efter genomförd uppsats kommer alla enkäter att förstöras. 

Vi hoppas på att få besöka dig som mentor och din mentorsgrupp någon gång under veckorna 

14-17, beroende på hur det passar er bäst. Vår förhoppning är att ni vill delta, vänligen 

besvara detta mail om intresse för deltagande finns så bokar vi in en tid som passar. 

Med vänliga hälsningar: 

Evelina Bohman   Caroline Dahlgren 

  



 

 

 

Bilaga 3 

 

Missivbrev 2 till respondenter 

Hej! 

Vi är två studenter som läser sjätte terminen på Studie- och yrkesvägledarprogrammet vid 

Stockholms universitet. I vår utbildning ingår det att skriva en C-uppsats som handlar om 

vägledning kopplat till karriärvalsteorier. 

Syftet med vår uppsats är att få en bild av hur elever i åk 2 på Naturvetenskapsprogrammet 

förhåller sig till uppsökande vägledning samt om det finns någon skillnad mellan flickor och 

pojkar. Med uppsökande vägledning menar vi då att du som elev på eget initiativ valt att ta 

kontakt med en studie- och yrkesvägledare på gymnasiet. Kontakt med vägledare kan 

exempelvis vara tidsbokade besök, besök i jourdisken, spontana besök enskilt eller i grupp, 

telefonsamtal, mailkontakt eller meddelande via skolans webplattform.  

Enkätundersökningen kommer handla om i vilken utsträckning du som elev på egen hand 

kontaktat en studie- och vägledare och hur du i så fall gick tillväga. 

Enkäten beräknas ta cirka tio minuter. Det är naturligtvis frivilligt att delta i 

enkätundersökningen och du har när som helst rätt att avbryta deltagandet. Resultatet kommer 

att vara anonymt med undantag för mentorsgrupp och kön. Efter genomförd uppsats kommer 

alla enkäter att förstöras. 

Vår förhoppning är att du vill delta! 

Med vänliga hälsningar: 

Evelina Bohman   Caroline Dahlgren 

 

 

 


