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SAMMANFATTNING 
 

Syftet med undersökningen var att studera vad elever i årskurs ett på samhällsvetenskapliga 

programmet i gymnasiet anser om den vägledning de fått ta del av på grundskolan. Detta för att 

säkerhetsställa den vägledning eleverna har rätt till och bidra till utveckling av verksamheten. 

Undersökningen genomfördes via en enkätundersökning på två olika gymnasieskolor i södra Sverige, 

totalt deltog 57 elever i undersökningen. Av resultatet framgår att 46 respektive 29 procent av eleverna 

på de två skolorna inte känner att de fått den information de behövt inför sitt val.  Samtliga resultat 

styrker också tidigare forskning att elevers valprocess kan leda till stress och osäkerhet i samband med 

valet till gymnasiet. Undersökningen visar att särskilt flickor har höga krav på sig själva och upplever 

stress och oro inför sitt val i högre grad än pojkarna. Undersökningen visar också att majoriteten av 

eleverna någon gång mött en vägledare men att tillgängligheten av och kvalitén i vägledningen sett 

olika ut. Då ansvaret delegerats till kommunal nivå vad gäller organisering av 

vägledningsverksamheten styrs kvalité och tillgång på hur mycket huvudmän väljer att prioritera 

verksamheten.  Undersökningen visar att eleverna fått ta del av liknande former av vägledningsinsatser 

så som studiebesök, prao, öppet hus och enskilda vägledningssamtal samt att majoriteten känner sig 

nöjda med sitt val. Enkätsvaren visar även att eleverna efterfrågar mer aktiviteter kopplade till 

utbildning och arbetsliv. Sett ur ett könsperspektiv anger fler flickor än pojkar att de känt oro samt 

upplevt valet som svårt, vilket bekräftar det tidigare forskning anger.   
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ABSTRACT 
 

The purpose of this investigation was to study what students in in the first year of the social science 

program in high school think about the guidance they had access to during their time at primary 

school. This is to ensure that it the guidance students are entitled to and contribute to the development 

of the business. The survey was conducted at two different high schools in southern Sweden. A total 

of 57 students participated in the survey. The results show that 46 and 29 percent of students at the two 

schools did not feel they had the information they needed for their upper secondary school The results 

proving what previous research reached that students selection process can lead to stress and 

uncertainty associated with the choice to high school. The results of the present study showed 

that girls in particular have high standards for themselves and experience stress and anxiety associated 

with their selection to a greater extent than boys. The results also show that the majority of students do 

meet a counselor but the availability and quality of the counseling varied between schools. When the 

liability is delegated to the municipal level in terms of the organization of guidance activities are 

controlled quality and access to how much principals choose to prioritize activities. The study 

shows that students had access to similar counseling programs such as field trips, work experience, 

open houses and individual guidance and that the majority is happy with their choice. The results also 

show that students are asking for more activities related to education and employment. From a gender 

perspective, more girls than boys claimed that they felt unease and experienced difficulties selecting, 

confirming what the agency's report states. 
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1. INLEDNING 
 

I dag finns det arton nationella program med sextio olika inriktningar att välja mellan till gymnasiet, 

vilket vi och många med oss upplever är ett stort, tufft och ett avgörande val för eleverna i årskurs nio. 

Under vår tid på utbildningen på studie- och yrkesvägledarprogrammet har vi fått kunskap om studie- 

och yrkesvägledning inom många olika områden så som grundskola, gymnasium, vuxenutbildning 

samt inom den privata sektorn. Vi har där träffat ungdomar som upplevt stress och oro inför valet men 

även ungdomar som inte fått någon hjälp alls av vägledare. Vårt intresse har fångats av elevernas 

åsikter om vägledningsinsatserna under grundskolan, hur eleverna uppfattar vägledning och hur deras 

behov ser ut i samband med gymnasievalet.  

 

Enligt Skolverket (2009) handlar vägledning om att stödja eleven i att identifiera, utforska och 

formulera sina intressen och möjligheter och därmed komma fram till ett väl grundat val. 

Elever möter idag en mängd information inför gymnasievalet som kan vara svår att sortera och värdera 

på egen hand och behovet hos den enskilde eleven kan se olika ut. Det kan vara allt i från personlig 

vägledning under hela valprocessen till endast ett enstaka vägledningstillfälle (Skolverket, 2009). 

Vägledning kan förekomma genom olika insatser och inkluderar all personal på grundskolan. Exempel 

på insatser kan vara vägledningssamtal, gruppvägledning, informationer, skolarbeten om yrke och 

utbildning. Gunnel Lindh (Skolverket, 2008) beskriver att det finns mycket forskning kring 

psykologiska och sociologiska faktorer angående ungdomars väg från skola till arbetsliv men mycket 

lite forskning kring hur skolorna ska utforma studie- och yrkesvägledning så den möter upp mot 

ungdomarna och deras behov där de befinner sig. Vet de människor som ska samverka kring stöd för 

ungdomar vad just ungdomarna själva efterfrågar? Som skollagen beskriver har eleven har rätt till 

vägledning på grundskolan och det är därför viktigt att denna verksamhet har likvärdighet inom 

landets skolor vilket kan fås genom stöd av kommunal styrning, rektorsstöd och rätt vägledning. Även 

då många undersökningar gjorts inom området och visat på att vägledningen bör utvecklas har inga 

större åtgärder vidtagits 

 

Vi anser att arbetet inom studie- och yrkesvägledning som berör utbildning och arbete är i ständig 

förändring, likväl är individer självständiga med olika behov och önskemål som vi vägledare bör möta 

upp. Vi anser att det finns ett behov av att få en ökad förståelse inför individers behov och vi upplever 

att det är viktigt för framtida utveckling av denna verksamhet och vi ser därför vår undersökning som 

ett komplement till tidigare genomförda studier inom området. 

 

1.1 Problemområde  
Mycket av den forskning som finns inom vägledning på grundskolan handlar om vad eleverna väljer 

snarare än om deras upplevelser och tankar kring den vägledning som bedrivs (Skolverket, 2012). Där 

beskrivs också forskningsområdet som viktigt och man menar att även om forskning bedrivs inom 

detta område berör det oftast ett begränsat urval och endast i en region. Det som lyfts fram i analysen 

är att flera studier bör göras för att få fram fler och olika åsikter för att främja studie- och 

yrkesvägledningens utveckling och kvalitet. Likt Lovén (2000) beskriver är det viktigt att få en inblick 

i elevernas tankar och åsikter om vägledningens betydelse och innehåll. Ur ett elevperspektiv är 

området viktigt då det handlar om individens grund för att göra ett väl underbyggt val.  
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Skolverket (2012) beskriver att idag kan det vara svårt för elever att ta till sig och sortera bland det 

stora utbud av utbildningsvägar som marknadsförs, vilket kan innebära stress för ungdomar att göra 

”rätt” val. Ur ett samhällsperspektiv är det därför viktigt att eleverna får hjälp och stöd i sin valprocess 

för att göra ett så väl underbyggt val som möjligt inför deras studie- och yrkesliv. 

 

1.2 Förförståelse 
Idar Magne Holme och Bernt Krohn Solvang (1991) beskriver att forskare genom bland annat 

utbildning, arbete och tidigare erfarenheter har olika förförståelse inom olika områden. Beroende på 

vår förförståelse angriper vi forskning och studier på olika vis. Vidare menar författarna att forskare 

genom tidigare erfarenheter skapat sig fördomar och förhållningssätt som kan komma att påverka 

studiers och forskningars resultat. Vår förförståelse är att vägledare arbetar efter de metoder och 

insatser som visats sig fungera väl och som av vägledare upplevs lyckosamma för eleverna. Vi är 

medvetna om att studie- och yrkesvägledningsinsatserna kan se olika ut beroende på vilken skola 

eleven har gått på och att våra tidigare erfarenheter kan påverka vår tolkning av det resultat som 

inkommit. Vi har dock försökt förhålla oss neutrala så långt det är möjligt i vårt arbete med studien.  

 

1.3 Syfte  
Syftet är att undersöka vad gymnasieelever anser om vägledning på grundskolan inför gymnasievalet. 

 

Med vägledning syftas här alla insatser av studie- och yrkesvägledare som information, 

vägledningssamtal, prao och gruppvägledning på grundskolan. 

 

1.4 Forskningsfrågeställningar 
1. Vilken vägledning har eleverna fått? 

2. Hur upplevde eleverna vägledningen? 

3. Vilka förväntningar hade eleverna och har de blivit uppfyllda? 

 

1.5 Avgränsningar 
Undersökningen omfattar inte socioekonomisk bakgrund eller tillhörighet. Undersökningen kunde ha 

fått större tyngd om den hade omfattat flera skolor men för att få undersökningen hanterbar i 

förhållande till den tid som fanns till förfogande valdes endast två kommunala skolor. Det skulle ha 

varit väldigt intressant att även ha kombinerat enkätundersökningen med kvalitativ metod i form av 

intervjuer med vissa av deltagarna men på grund av den tidsram som fanns valdes endast 

enkätundersökning.  

 

1.6 Kunskapssyn 
Vår kunskapssyn grundas både i ett psykologiskt och ett sociokulturellt perspektiv. Inom studie- och 

yrkesvägledning är valet en process där individen samlar kunskap om sig själv och de alternativ som 

finns för att komma fram till ett beslut. Denna process kan också beskrivas på så sätt att individen går 

från tanke till gärning. Hur individen uppfattar och når kunskap om världen påverkas av dess 

interaktion med omgivningen (Vygotski, 1960). Det sociokulturella perspektivet menar att individen 

handlar utifrån dennes egna uppfattningar och kunskaper, där samspelet med omgivningen blir 
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avgörande för utveckling och lärande. Hur man uppfattar och vilka tankar man har om vägledning 

påverkas därför av hur man socialiserats och av samspelet omgivningen. Då undersökningen syfte 

handlar om att undersöka ungdomars uppfattningar om vägledning inför gymnasievalet beaktar vi vad 

ovan beskrivits att individer sedan tidigare har med sig olika erfarenhet och tankar kring vägledning. 

Vi har även i undersökningen försökt att förhålla oss neutrala och lägga våra egna värderingar åt sidan 

då vi tagit i beaktning att dessa kan påverka oss i vårt sätt att tolka information.  

 

1.7 Begrepp 
Nedan förklaras centrala begrepp som används i studien. Vi reserverar oss för att fler begrepp kan 

komma att tillkomma under arbetets gång med uppsatsen.  

 

Studie- och yrkesvägledare/vägledare  

I vår studie avser vi en person som avlagt examen från Studie- och yrkesvägledarprogrammet, eller 

som innehar en likvärdig utbildning, och som arbetar inom skolväsendet med studie- och 

yrkesvägledning. 

 

Studie- och yrkesvägledning  

Vi menar här att studie- och yrkesvägledning är all den verksamhet vägledare och personal med sådan 

kompetens bedriver aktiviteter som syftar till att förbereda individer, i det här fallet ungdomar i 

grundskolan, för kommande studier, yrke och arbete. Detta kan vara insatser som studiebesök, prao, 

informationer, enskilda vägledningssamtal, öppet hus, arbeten om yrke och arbetsliv m.m.  

 

Valprocess 

Med begreppet valprocess menar vi den process som sker inom individen och som utvecklas i 

samverkan och interaktion med omgivningen inför hans/hennes beslut att välja till gymnasiet.  
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2. BAKGRUND 
Vi kommer här att presentera den forskning och litteratur som ligger till grund för undersökning. Vi 

har valt att dela in det materialet i följande temarubriker; studie- och yrkesvägledning, elevers syn på 

vägledning och valprocessen.  

 

2.1 Studie- och yrkesvägledning 
Inledningsvis ges en förklaring och överblick till studie- och yrkesvägledning, dess innebörd och 

styrning och hur dess omfattning ser ut utifrån de lagar och förordningar som finns att tillgå, för att 

kunna få en överblick över dess grund. 

 

I Skollagen beskrivs studie- och yrkesvägledning på följande sätt:   

Skollagen (2010:800) kapitel 2 29 §  

Elever i alla skolformer utom förskolan och förskoleklassen ska ha tillgång till personal 

med sådan kompetens att deras behov av vägledning inför val av framtida utbildnings- 

och yrkesverksamhet kan tillgodoses. Även den som avser att påbörja en utbildning ska 

ha tillgång till vägledning. 

 

Även i läroplanen för grundskolan (Lgr 11) beskrivs studie- och yrkesvägledning bland annat som 

följande: 

Studie- och yrkesvägledaren, eller den personal som fullgör  

motsvarande uppgifter, ska; 

• informera och vägleda eleverna inför den fortsatta utbildningen och yrkesinriktningen 

och särskilt uppmärksamma möjligheterna för elever med funktionsnedsättning, och  

• vara till stöd för den övriga personalens studie- och yrkesorienterande insatser. 

 
Skolverket (2003) har genom åren granskat och tagit fram rapporter för hur studie- och 

yrkesvägledningen sett ut och hur den bör bedrivas. Bland annat beskrivs att vägledning handlar om 

att stötta och hjälpa elever att formulera samt även att utforska och närma sig sina kunskaper om sig 

själv, sina intressen och värderingar för att kunna komma fram till ett väl underbyggt val till vidare 

studier och yrken. Studie- och yrkesvägledning innebär information, undervisning och vägledning 

inom utbildning och yrke. 

Kommunen och skolans ledning är de som ansvarar för studie- och yrkesvägledningen, vilket innebär 

att kvalitén samt utbudet på vägledning kan se olika ut beroende på hur kommun och skola väljer att 

prioritera och organisera sin verksamhet.  

 

Enligt Skolverket (2007) beskrivs vägledning och behovet av vägledning som något mycket mer än 

bara information utan även som andra insatser så som personliga möten, möten i grupp samt andra 

insatser som kan bringa klarhet i elevens beslutsfattande. Vidare menar granskningen att elevens 

behov kan skilja sig beroende på hur långt eleven kommit i sin valprocess. Här menar man att det kan 

vara allt mellan ett endaste tillfälle till samtal till en serie av olika samtalstillfällen.  

 

I Skolverkets rapport (2012) beskrivs att valprocessen kan leda till stress och osäkerhet hos eleven. 

Under valprocessen blir ungdomar enligt rapporten medvetna om att valet handlar om deras framtid 

och att flera elever inte upplever sig tillräckligt mogna att fatta det beslutet vilket leder till stress. Det 

framgår också av rapporten att ungdomar är i stort behov av stöd och vägledning från studie- och 

yrkesvägledare under valprocessen. 
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Vidare menar rapporten (2012) att tidigare undersökningar visat att information om gymnasievalet kan 

vara svårt att få en överblick över för eleven då det sprids mycket information och marknadsföring 

inom olika forum. Även det ”fria valet” påverkar eleverna och pressen på att göra ”rätt val” har ökat. 

Rapporten redogör också för att många ungdomar och särskilt flickor har höga krav på sig själva samt 

att flickor känner sig mer stressade än pojkar inför valet till gymnasiet. 

 

För att stödja kvalitetshöjningen av studie- och yrkesvägledning i den svenska skolan har ett material 

tagits fram på uppdrag av regeringen (2008). Detta är tänkt att användas av skolans personal för 

förbättringsarbete och för att eleverna ska få en ökad kunskap om arbetsliv och studier. Materialet tar 

sin utgångspunkt i studie och yrkesvägledning i vid bemärkelse vilket innefattar all vägledning som 

bedrivs inom skolans område för att rusta eleverna för kommande studie- och yrkeskarriär. Det 

beskriver även innehållet i skolans studie- och yrkesvägledning och menar att de insatser som stödjer 

elever i deras valprocess är bland annat coaching, rådgivning, vägvalsundervisning, vägledning genom 

samtal enskilt och i grupp, studiebesök, undervisningsbaserad vägledning, vägledningsbaserad 

undervisning och prao. 

 

Även organisationer och förbund har genomfört undersökningar för att skapa och lyfta fram underlag 

för att få en ökad förståelse för vägledningens betydelse och effekter. Då utbildningssystemet byggts 

ut har fler valmöjligheter för individen möjliggjorts vilket enligt en undersökning från Lärarnas 

Riksförbund och Sveriges Elevråds Centralorganisation (SECO) bidragit till att det blivit svårare för 

individen att välja gymnasieprogram samt yrke och utbildningsväg (2011). Undersökningens resultat 

visar att eleverna tror att dessa val är svårare att göra idag än för tio år sedan och det undersökningen 

även visar är att en större andel flickor än pojkar tror detta. Undersökningen tar även upp frågan om 

tillgång till vägledning och hur eleverna ansett om den varit tillräcklig eller inte. Resultatet från 

undersökningen visar att ungefär hälften av de tillfrågade eleverna ansett sig fått lagom mycket 

vägledning och 27 procent att de fått för lite vägledning. Av dem som uppgav att de fått för lite 

vägledning var majoriteten flickor.  

 

I ytterligare en rapport studeras effekten av studie- och yrkesvägledningen inom grundskolan mellan 

2004-2009 med avseende elevernas benägenhet att göra studieavbrott (Lärarnas riksförbund, 2012). 

Här diskuteras vikten av en fungerande vägledningsverksamhet och hur den inom Sverige kan se olika 

ut beroende på decentraliseringen. Det finns enligt undersökningen ett fåtal välfungerande 

verksamheter sett från tidigare granskningar och dessa visar att eleverna i många fall inte får den 

vägledning de har rätt till. Orsakerna som diskuteras är bland annat brist på styrning, målsättningar för 

verksamheten samt uppföljning.  

 

Lundahl har bedrivit omfattade efterforskningar om skolans betydelse i samhället. Bland annat 

beskriver Lundahl (2011) vägledning som förväntas hjälpa den sökande i ett fortsatt utformande men 

även omformande av ett karriärval. Vidare beskriver hon de konsekvenser som decentraliseringen 

bidragit till de senaste 20-30 åren då utformningen av vägledningen delegerats till den enskilda 

kommunen och skolan. Vägledningens omfattning, kvalitet och inriktning varierar kraftigt mellan 

olika kommuner och skolor (Skolverket, 2008). Lundahl redogör också för att pressen och kraven på 

eleverna har ökat i samband med det fria skolvalet. Detta då skolorna konkurrerar med varandra om 

elevernas platser och där eleverna förväntas kunna hantera all reklam och marknadsföring i sitt 

beslutsfattande inför gymnasievalet. 

 

Även Lindh, (2009) har sett närmare på samtalet mellan elever och vägledare och beskriver studie och 

yrkesvägledning . Hon redogör för vägledning utifrån två perspektiv, vägledning i vid och snäv 
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bemärkelse. Vägledning i snäv bemärkelse syftar till den vägledning som innebär personlig 

vägledning som enskilt samtal men även vägledning i grupp. Vägledning ska bedrivas av en 

professionell vägledare (med studie- och yrkesvägledarutbildning) En professionell vägledare som 

hjälper personer att hantera och formulera sina problem inför val av yrke och utbildning. Vägledning i 

vid bemärkelse innebär den vägledning som hela skolan ansvarar för och som är ett ansvar för all 

personal i verksamheten. 

 

Skolinspektionen genomför under slutet av 2012 till mitten av 2013 en granskning av studie- och 

yrkesvägledningen på 34 grundskolor i hela landet. Granskningen lägger sittfokus på studie- och 

yrkesvägledningens kvalitet och tillgång. Skolinspektionen undersöker om eleverna i grundskolan får 

den studie- och yrkesvägledning som dem har rätt till enligt skollagen men även enligt läroplanen. 

Resultatet av Skolinspektionens granskning kommer att publiceras först till hösten 2013 men nämns 

här för att visa ämnets aktualitet. 

2.2 Elevers syn på vägledning och valprocessen 
För att kunna få en ökad förståelse på hur elever i grundskolan uppfattar och ser på vägledning har vi 

tagit del av material som berör ämnets område.  

 

Lovén (2000) har gjort en undersökning med elever i samband med gymnasievalet, både före och efter 

valet, där han främst har tittat på elevernas reaktioner och reflektioner i samband med valprocessen. 

Han menar att elever med bristande självkännedom delvis kan blockera för sig själva de alternativ som 

finns möjliga, vilket leder till att alternativ som finns kan vara svåra för eleverna att upptäcka. I 

undersökningen framkommer att ett flertal elever känner oro och osäkerhet inför gymnasievalet och 

eleverna menar att deras kunskaper om yrken och arbetsliv är små samt att den erfarenhet de har är 

endast genom Prao. Det framkommer också att eleverna anser att ett vuxenstöd och samtal med vuxna 

är betydelsefullt inför valet till gymnasiet. Lovén menar att betyg, kön och social bakgrund är det som 

är avgörande vid elevernas val till gymnasiet vilket även visat sig i hans forskningsresultat. Dock 

menar eleverna själva i undersökningen att det är intresset som styrt deras val. Enligt Lovén anpassar 

eleverna sitt val efter betygen vilket gör att han drar slutsatsen att betyget är avgörande. 

 

För att få en förståelse samt inblick i de processer som kan komma att påverka eleverna i samband 

med valet till gymnasiet redogörs nedan för teorier om karriärval men också rapporter som knyter an 

till den valprocess som vår studie omfattar.  

Bland annat har Lund (2006) i sin avhandling studerat hur ungdomar på grundskolan som är på väg till 

gymnasiet, hanterar de förändringar och situationer som valprocessen för med sig.  Lund menar att alla 

elever inte kan hantera alla de valmöjligheter som de ställs inför och ofta saknar ungdomarna kontakt 

med vuxna och särskilt vuxna med kunskap om deras valsituation. Han menar också att den stora 

valmöjligheten som finns för ungdomars val av skola och utbildning inte är lika betydelsefull för alla 

ungdomar. 

 

Broady (1990) beskriver Bourdieu´s olika begrepp som kopplade till utbildningssociologi. Ett 

samband ses mellan människors livsstilar och val av utbildning samt yrken. De centrala begreppen 

som Bourdieu tar upp i sina teorier är fält, habitus och olika former av kapital.  

 

Bourdieu´s begrepp habitus som det liv en människa har levt och även människans erfarenheter som 

införskaffats under livets gång (1990). Genom sina tidigare erfarenheter och habitus styr och fattar 

människor beslut. Symboliskt kapital beskriver en tillgång av något, något symboliskt som har värde 

och som värdesätts av andra, ett kapital som har erkännande som exempelvis konstverk eller en 
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examen. Det symboliska kapitalet är det mest grundläggande och centrala i Bourdieu´s begrepp. 

Kulturellt kapital beskriver exempelvis att ha en examen eller att vara kunnig inom eller ha kunskap 

om klassisk musik eller konst. Enligt författaren är man som person välinformerad och har en djup 

kunskap om man innehar ett bredare kulturellt kapital. Ju bredare eller djupare kulturellt kapital 

ungdomar har desto större möjligheter har eleven att se men även sortera mellan alla de möjligheter 

som finns inom utbildningsområdet. Ekonomiskt kapital beskriver den ekonomi och tillgång till medel 

personer har. Det kan exempelvis vara för att kunna välja utbildning utanför de kommunala 

alternativen eller det ekonomiska kapital en arbetsplats har för att kunna höja kompetensen hos sin 

personal genom utbildning och kurser. Socialt kapital är det sociala nätverk en person har omkring sig 

och som byggts upp sedan barndomen. Det kan vara relationer som vänner, familj och övriga 

släktingar. Bourdieu menar att ett socialt kapital kan vara av stor vikt för att lyckas i arbetslivet och då 

även i kombination med ett kulturellt kapital i form av en examen. 

Utbildningskapital beskrivs som en form av kulturellt kapital eller som ett underkapital där all form av 

utbildning erkänns, det kan vara betyg eller skola.  

I föreliggande studie ser vi ovanstående begrepp som centrala för att förstå vad som påverkar unga 

människor i samband med karriärval- medvetet eller omedvetet. Vi ser även tidigare nämnda 

avhandlingar som centrala infallsvinklar för studien. 

Inte bara påverkansgrunder utan även förmågan att fatta beslut är viktigt för ungdomar i deras 

valsituation. 

 

Tidigare forskare om karriärutveckling har beskrivit vad som kan komma att påverka ungdomar i 

deras karriärval. Hodkinson och Sparkes (1997) teori om karriärval har sin utgångspunkt från Pierre 

Bourdieus teori om fält, kapital och habitus och relaterar till möjligheter inom utbildnings- och 

arbetsmarknadens områden (1997). Teorin beskriver tre dimensioner som samverkar med varandra. 

Pragmatiskt-rationellt beslutsfattande beskriver att beslut fattas utifrån individens habitus och vad 

som uppfattas som överblickbart. Beslut fattas inom individens handlingshorisont vilket gör att 

personen väljer utifrån de val som upplevs som möjliga val och de alternativ som är överblickbara. 

Interaktioner baserade på ojämlika resurser och makt beskriver de val som sker tillsammans med 

andra som exempelvis föräldrar eller studie- och yrkesvägledare som därmed innehar olika mycket 

socialt, ekonomiskt, kulturellt och symboliskt kapital vilket även innebär olika maktpåverkan. 

Karriärförlopp bestående av vändpunkter och rutiner beskriver ett förlopp av rutinmässiga 

erfarenheter som avbryts av vändpunkter eller brytpunkter när personen måste göra ett val. Perioden 

mellan brytpunkter benämns som rutiner. Brytpunkterna kan vara av tre olika typer: Strukturella 

brytpunkter som exempelvis övergången mellan grundskola och gymnasium, Frivilliga brytpunkter 

som innebär brytpunkter som uppstår av personen själv, Påtvingade brytpunkter som är händelser som 

orsakas av yttre händelser som sjukdom, uppsägningar, dödsfall eller andra omständigheter. Individers 

livskarriär består av olika återkommande val i samband med olika brytpunkter (1997). Med dessa 

teorier som grund ser vi en tydligare förståelse och ett samband mellan val och handling.  

 

Tolkningar har även gjorts av forskare för att få en ökad förståelse av hur individers livscykler ser ut 

och därmed hur bland annat karriärval uppstår. Per Sjöstrand (1980) beskriver karriärutveckling som 

en process där personers liv som utgörs av studier eller arbete formas. En persons liv består av olika 

sysselsättningar som kan vara arbete eller utbildning. Mellan varje sysselsättning uppstår en 

brytningspunkt som leder till en förändring och en alternativ sysselsättning vilket också innebär ett 

val. Brytningspunkter kan vara påtvingade eller frivilliga. Ett exempel på påtvingade brytningspunkter 

är övergången mellan grundskola och gymnasiet, varsel om uppsägning på sin arbetsplats eller 

sjukdom, händelser som man som individ inte kan påverka. Frivilliga brytpunkter är andra 

förändringar som exempelvis byte av arbete och händelser som individen själv kan påverka. I den här 
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studien har övergången mellan grundskola och gymnasiet en central roll vilket är en påtvingad 

brytningspunkt för eleverna. Ovanstående teori har en betydande roll för föreliggande studie då den på 

ett relevant sätt beskriver hur en brytpunkt i ungdomars liv kan komma att se ut.  

 

Kunskapen och teorierna angående barn och ungdomars utveckling i samband med karriärval redogör 

bland andra Gottfredson (1989) för. Gottfredson´s teori inriktar sig på barn och ungdomars karriärval. 

Hon beskriver hur ungdomar vill skapa sin egen karriär men också hur begränsningar och 

kompromisser kan komma att påverka deras beslut och val. Ungdomar gör val utifrån sina intressen 

och förmåga och försöker koppla samman det till den kunskap de har om sig själva och om de 

alternativ som de ser. Teorin beskriver fyra olika processer i barns och ungdomars utveckling i 

förhållande till yrke och utbildning. Processerna är indelade efter ålder och barns utveckling och 

benämns som olika stadier mellan åren 3- 13 år och med ett stadie från 14 år och framåt. 

Ungefär från 13 år och framåt förstår ungdomar samband mellan utbildning och yrke och eleverna 

väljer yrke utifrån status och könsperspektiv. Detta betyder att vissa yrken och inriktningar väljs och 

prioriteras bort och de sysselsättningar som finns kvar blir elevens kognitiva karta över tänkbara 

yrken. Från 14 år och framåt funderar ungdomar kring sig själva och vill passa in i ett socialt 

sammanhang men även i samhället. Ungdomar söker efter yrkes och utbildningsalternativ som passar 

deras intressen och personlighet. Det tredje stadiet kan även beskrivas som circumscriptions vilket 

betyder att den unge väljer bort vissa alternativ och i stadie fyra sorteras de alternativ som finns kvar 

på den kognitiva yrkeskartan, self –creation, och den unge kompromissar om alternativen, 

compromise. Gottfredson menar att ungdomar gör val utifrån sin livssituation, kön, status men att även 

intresse har stor inverkan på val till gymnasiet. Ungdomar gör kompromisser för att vara socialt 

accepterade. 

Ovan nämnda teori är av stor betydelse då den beskriver den process som pågår i ungdomars 

utveckling som rör yrke och utbildning. För att kunna förstå hur ungdomar resonerar, prioriterar och 

kompromissar är kunskap kring ungdomars process av stor vikt. 

 

De ovan beskrivna teorier och begrepp har betydelse för undersökningens förståelse och tolkning och 

ligger till grund för den kunskap vi bär med oss. Teorier och tidigare forskning är betydelsefull för att 

kunna förstå de processer som pågår kring ungdomars val av karriär. Likväl är elevers syn på 

vägledning en central del i undersökningen varför det är viktig att förstå hur denna kan se olika ut 

mellan olika individer. Det är även viktigt för undersökningen ha kunskap om vad studie- och 

yrkesvägledning är samt hur den styrs och organiseras.  
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3. METOD 
Nedan redogörs för hur undersökningen genomförts. 

3.1 Undersökningsstrategi, metoder och tekniker 
En fallstudie innebär att en undersökning genomförs på en mindre begränsad grupp där deltagarna kan 

vara organisation, person eller grupp (Patel och Davidson, 2003). Då undersökningen handlar om att 

studera vad elever anser om studie- och yrkesvägledningen på grundskolan har vi valt att använda oss 

av fallstudie när vi studerar området.   

 

Vi har valt att genom kvantitativ metod i form av en enkätundersökning undersöka vårt 

problemområde. Enligt Johannessen och Tufte (2003) utmärks kvantitativ metod av liten flexibilitet 

och en risk att resultatet förbiser viktig information då undersökningen till stor del styrs av forskarens 

frågor. Författarna belyser vikten av ett bra och väl genomarbetat förarbete inför undersökningens 

genomförande där det menar att det är viktigt att sätta sig in i relevant teori inför utformandet av 

exempelvis frågeformulär samt kontrollera innehållet innan genomförande via exempelvis testenkät 

till ett antal personer.  I vår undersökning har vi varit väl medvetna om dessa aspekter och haft med 

det i arbetet med utformning av våra enkätfrågor.  

 

En enkät kan ha olika grad av strukturering dels genom prestrukturerat formulär där svarsalternativen 

är givna men också i form av öppna frågor där respondenten kan ange egna svar (Johannessen & 

Tufte, 2003). I undersökningens enkät ,bilaga 1, valde vi att denna form då vi ville få ut lite extra 

information utöver de givna svarsalternativen i enkäten. Vi är medvetna om likt författarna beskriver 

att detta kan medföra generaliseringsproblem i undersökningen samt att en del respondenter kan ha 

svårigheter att uttrycka sig skriftligt vilket kan leda till bortfall (Johannessen & Tufte, 2003). Men vi 

ansåg att det var viktigt att få med individuella kommentarer kring upplevelsen av området och valde 

därför denna strukturering.  

 

3.2 Genomförandesteg 
Inledningsvis skickades missivbrev se, bilaga 2,ut till rektorer för samhällsvetenskapliga programmet 

årskurs ett på två olika skolor, i två kommuner. Efter ett par dagar följdes detta upp med telefonsamtal 

där tid för genomförande av enkätundersökning bokades. Undersökningen genomfördes på respektive 

skola med oss författare närvarande.  

Enkäten delades ut av oss och eleverna fick i samband med denna information om undersökningens 

syfte samt förtydligande kring centrala begrepp. Enkäten testades innan genomförande på två elever 

för att få återkoppling och feedback kring utformning. 

  

3.3 Urval och urvalsgrupp 
Tim May (2011) menar att val av urvalsmetod är viktigt för hanteringen av enkätundersökning och 

forskningsresultat och menar att det finns olika typer av urval beroende på forskningens målsättning 

och tillvägagångssätt. Urvalet grundades på geografisk närhet och inför genomförandet valdes två 

gymnasieskolor på två olika orter i södra Sverige. Dessa orter är till invånarantalet likvärdiga och har 

båda endast en gymnasieskola. Undersökningens genomförande gjordes på elever på 

samhällsvetenskapliga programmet i årskurs ett. Valet av urvalsgrupp grundades på att vi önskade en 

grupp där fördelningen mellan pojkar och flickor var någorlunda jämn och även för att få en spridning 
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på elevernas erfarenheter och kunskaper om grundskolans vägledning då klasserna oftast är 

sammansatta av elever från olika grundskolor. Vi kunde även ha valt något annat 

högskoleförberedande program men valet föll på samhällsprogrammet. 

För att kunna göra generaliseringar utifrån det material som samlades in från våra respondenter var det 

viktigt att de grupper som valdes var av samma karaktär och kunde representera populationen. För att 

även få en hanterbar studie valdes sammanlagt två olika gymnasieklasser för att få ner antalet 

respondenter till ett hanterbart och fullt genomförbart material. Ett slumpmässigt urval gjordes då vi 

överlät valet av samhällsvetenskapliga klasser för deltagandet i undersökningen till respektive skola. 

 

3.4 Datainsamling  
Datainsamling skedde genom enkätundersökning i två olika samhällsvetenskapliga klasser på två 

skolor. Enkäterna delades ut av oss författare under lektionstid och innan respondenterna fyllde i 

enkäten fick de information om studiens syfte. Enkätundersökningen varade i ca 15-20 minuter och 

enkäterna samlades in av oss för att minska risken för bortfall. Vid utdelning av enkäterna fick vi inga 

följdfrågor av respondenterna. 

 

3.5 Tillförlitlighet och giltlighet 
Thurén (2009) tar upp vikten av beaktandet av validitet och reliabilitet vid kvalitativa och kvantitativa 

undersökningar. Med begreppet validitet menas att forskaren undersöker det som man har till avsikt att 

undersöka, att forskningsmaterialet är relevant för problemställningen. Reliabilitet handlar om att man 

ska kunna lita på sina data, att undersökningens mätningar är korrekt utförda och att den är tillförlitlig. 

Dessa två är i sin tur beroende av varandra då ”fullständig reliabilitet är en förutsättning för 

fullständig validitet” (Patel & Davidson, 2003, s.99) 

I enlighet med vad författarna beskriver ovan valde vi själva att sammanställa enkäten och noga pröva 

frågorna. För att öka giltigheten och tillförlitligheten gjorde vi likt May (2011) beskriver som viktigt 

vid utformandet av enkätfrågorna i att möjligaste mån försöka ringa in och förtydliga 

forskningsfrågorna. Enkäten testades även innan genomförandet på fyra elever oberoende av varandra 

innan genomförande av undersökningen. Detta för att få kommentarer och återkoppling på enkätens 

utformning samt säkerställa att den inte innehöll några oklarheter för respondenten i syfte att stärka 

reliabiliteten. Elever som gjorde testenkäten gick första året på samhällsvetenskapliga programmet på 

en gymnasieskola i en grannkommun. Efter att testpersonerna genomfört enkäten gjordes ett 

förtydligande kring två frågeformuleringar samt ett tillägg av ett svarsalternativ på en fråga. Som 

tidigare har nämnts närvarande vi även vid genomförandet av enkätundersökningen dels för att ge 

respondenterna information om syftet men också för att underlätta insamlingen av materialet samt 

undvika allt för stort bortfall.  

3.6 Etiska ställningstaganden 
Tim May (2011) hänvisar till John Barnes (1979) där han menar att etiska beslut inte ska fattas efter 

vad som är till gagn och fördel för forskarna utan menar att etik baseras på principer och vad som är 

till gagn för dem som är berörda av forskningen. Vi anser att detta är en mycket viktig aspekt att ha 

med vid undersökningens genomförande och vi har använt detta som en grundsten i vårt arbete med 

vår studie. 

Svenska Vetenskapsrådet (2011) har tagit fram och utformat etiska forskningsregler vilka vi tagit 

hänsyn till i vårt arbete med undersökningen. Johannessen och Tufte (2003) beskriver det 

grundläggande individskyddskravet som består av fyra olika huvudkrav. Vi anser att vi uppfyllt de 
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forskningsetiska principerna och de grundläggande kraven då vi genom vårt missivbrev till rektorerna 

uppfyllt informationskravet där vi meddelat syftet med vår studie och även informerat om elevernas 

och deltagarnas roll i vår studie, vilket vi gjort på plats för respondenterna. Vi har även behandlat 

berörda skolor och respondenter anonymt  samt allt material som berör deltagarna på sådant sätt att 

endast vi författare hanterar materialet vilket även uppfyller konfidentialitetskravet. Vi anser också att 

vi uppfyllt samtyckeskravet då vi meddelat eleverna på plats att deltagandet är frivilligt och att de när 

som helst har rätt att avbryta. Enligt nyttjandekravet har endast vi som författare sett till att materialet 

enbart använts av oss.  

 

3.7 Resultatbearbetning 
Samtliga enkäter sammanställdes och bearbetades i dataprogram för att få fram statistik och diagram 

på resultatet. Johannessen och Tufte (2003) beskriver att det är av stor vikt att i arbetet med insamlad 

data leta efter mönster och teman snarare än detaljer.  

I likhet med vad författarna skriver sökte efter databearbetningen av resultatet efter mönster och 

samband mellan de olika svaren. Vi kodade svaren med olika färger utifrån teman för att gruppera och 

få struktur. Vidare sökte vi skillnader och likheter mellan respondenternas svar. 
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4. RESULTAT & ANALYS 
Nedan redogörs för undersökningens resultat och analys. Detta presenteras utifrån tre olika teman; 

studie- och yrkesvägledning, elevers syn på vägledning och valprocess. Varje tema börjar med 

redogörelse av undersökningens resultat därefter följer en analysdel. Undersökningens resultat 

redovisas på vissa frågor i form av jämförelser mellan skolorna samt ur ett könsperspektiv. På de 

frågor som berör erfarenheter av vägledningsaktiviter på grundskolan har vi valt att belysa skillnader 

mellan skolornas resultat. Nedanstående resultat finns att läsa i sin helhet införda i tabeller under 

respektive enkätfråga (bilaga 1). 

 

4.1 Information om respondenter 
Deltagarna i undersökningen är elever på samhällsvetenskapliga programmet i årskurs 1 på gymnasiet. 

Undersökningen är gjord i två olika kommuner av liknande storlek i södra Sverige. De skolor där 

undersökningen genomförts är till elevantalet lika med ca 500 elever per skola. Dessa gymnasieskolor 

har breda upptagningsområden vilket medför att elever kommer från olika grundskolor med olika 

erfarenhet av vägledning. Av 57 respondenter är 28 flickor och 29 pojkar. Antalet från respektive 

skola är ungefär lika med ca 25-30 respondenter. Av de respondenter som deltog i enkäten fanns ett 

mindre bortfall på ett fåtal av frågorna. 

 

4.2 Studie- och yrkesvägledning 
Detta tema innefattar resultat kring respondenternas erfarenhet av studie- och yrkesvägledning, 

kapitlet är uppdelat i en resultat samt analysdel. Följande enkätfrågor behandlas under detta tema: 

fråga 2, 3, 4 och 11 (bilaga 1), vilka summeras i följande fyra huvudsvar under kapitlet resultat nedan.    

4.2.1 Resultat 

 
Nedan redovisas hur många elever som mött en vägledare samt om detta skett en enstaka eller ett 

flertal gånger:  

En av enkätens första frågor är uppdelad i tre olika delar och ger svar på om eleverna mött en 

vägledare under sin tid på grundskolan, på vilket sätt samt hur ofta (fråga 2). 92 procent av 57 

svarande anger att de mött en vägledare. Vid svarsalternativet hur ofta man träffat sin vägledare svarar 

77 procent av 53 svarande att de träffat sin vägledare någon enstaka gång och 22 procent att de träffat 

honom/henne många gånger. Svaren visar också att procentantalet nästan är lika mellan killar och 

tjejer på frågan om hur ofta man träffat sin vägledare, då majoriteten svarar alternativet någon enstaka 

gång.  

 

Följande resultat redogör för hur eleverna kommit i kontakt och om man blivit kallad eller 

självmant sökt upp sin vägledare: 

Frågan om på vilket sätt eleverna träffat sin vägledare är en öppen fråga där eleverna kan ange fler 

svarsalternativ (fråga 3). Det som framgår av resultatet är att de flesta av respondenterna blivit kallade 

till träff med sin vägledare. Av 57 svarande anger 25 elever att de självmant sökt upp vägledaren en 

eller flera gånger.  

En annan fråga redogör för ett liknande resultat för hur eleverna fick kontakt med sin vägledare (fråga 

4). Av 57 svarande anger 11 elever att de självmant sökt upp vägledaren. Här visar resultatet att 

eleverna främst kommit i kontakt med vägledaren genom att de blivit kallade till vägledningssamtal 
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och att vägledaren kommit ut och presenterat sig i klassen. Sett ur ett könsperspektiv syns också att 

fler flickor än pojkar självmant sökt upp vägledaren.   

 

Nedan redovisas de aktiviteter som eleverna tagit del av samt hur fördelningen av aktiviteterna ser 

ut mellan de två skolorna:  

Figur 1 nedan anger respondenternas svar på vilka aktiviteter de fått ta del av under sin tid på 

grundskolan (fråga 11). På frågan kunde respondenterna ange mer än ett svarsalternativ och det stora 

flertalet av angav fler än tre svar. Av 57 svarande kan utläsas att de fem vanligaste förekommande 

aktiviteterna inför gymnasievalet är prao, öppet hus på gymnasieskolor, gymnasieinformation i klass, 

studiebesök på gymnasieskolor samt enskilda samtal med vägledare. Detaljgranskningen av skolorna 

visar att det finns en likhet mellan skolorna i vilka aktiviteter som erbjudits eleverna, detta då 

respondenternas svar från de olika skolorna visar på samma aktiviteter.   

 

Figur 1. Aktiviteter som eleverna tagit del av under grundskoletiden. (n=57) 

 
1. Studiebesök på företag 

2. PRAO 

3. Studiebesök på gymnasieskolor 
4. Informationssökning och redovisning om yrke eller utbildning 

5. Enskilt samtal med studie- och yrkesvägledare 

6. Gymnasieinformation i klass med studie- och yrkesvägledare 
7. Öppet hus på gymnasieskolor 

8. Samtal i grupp 

9. Utbildningsmässor 
10. Skolarbete om yrken och studier 

11. Skolarbete om samhälle och arbetsmarknad 

 

4.2.2 Analys 

Det vi kan utläsa av ovanstående resultat är att majoriteten av respondenterna någon gång har träffat 

en studie- och yrkesvägledare under sin tid på grundskolan. Vi kan genom resultatet se en koppling till 

Skollagen det menar att alla elever i alla skolformer utom förskolan och förskoleklassen ska ha 

tillgång till studie- och yrkesvägledning (Skollagen, 2010:800). Detta innebär att många av de 

tillfrågade eleverna har haft tillgång till studie och yrkesvägledning vilket de har rätt till men önskvärt 

hade varit att alla respondenter hade träffat en vägledare under tiden på grundskolan. En tolkning av 

resultatet skulle kunna vara att eleverna har olika uppfattning om vad ”träffat” är vilket kan påverka 

resultatet. Då resultatet visar att eleverna träffat vägledaren någon enstaka gång kan en tolkning vara 

att vägledaren i varierande grad inte befunnit sig på de ställen där eleverna mestadels befinner sig. Det 

skulle kunna vara så att vägledaren oftast befinner sig på sitt rum. 
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Resultatet visar även att fler flickor än pojkar självmant sökte upp en vägledare utan att tidigare ha 

blivit kallad till ett möte med vägledare. Detta kan kopplas samman med tidigare undersökningar inom 

området där bland annat Lundahl (2010) redogör för en studie som gjorts där elever tillfrågades om de 

har besökt en studie- och yrkesvägledare, studien visade att övervägande del av flickorna besökte en 

vägledare jämfört med pojkarna. Även andra undersökningar visar på resultat där fler flickor än pojkar 

uppgav att de fått för lite vägledning inför sitt gymnasieval under sin tid på grundskolan (Lärarnas 

Riksförbund & SECO, 2011). 

Då resultatet visar att fler flickor än pojkar sökt upp vägledaren självmant skulle det ur ett 

könsperspektiv kunna tolkas som att flickor är mer benägna och har mer behov av att samtala med en 

vägledare om utbildnings- och yrkesval än vad pojkar har. Vidare är det möjligt att just val till vidare 

utbildning har varierande betydelse för ungdomar och individerna kan ha kommit olika långt i sin 

valprocess där behovet av vägledning varierar. 

En annan tolkning av resultatet är att alla vägledare väljer att lägga upp sitt arbete på olika sätt. En del 

väljer att ”kalla” alla elever till samtal vid ett eller flera tillfällen. Andra vägledare väljer att finnas 

tillgänglig vissa tider för spontant besök för eleverna. Dessa olika arbetssätt kan komma att påverka 

studiens resultat i fråga om eleverna själva sökt upp vägledare eller blivit kallade. 

 
Ovanstående resultat visar också vilka vägledningsinsatser eleverna fått ta del av under sin tid på 

grundskolan. Här nämner bland annat respondenterna de insatser som även Skolverket (2008) uppger 

är till stöd för eleverna som exempelvis enskilt samtal, gruppvägledning och prao Anmärkningsvärt är 

också att eleverna tagit del av liknande vägledningsinsatser på de olika skolorna vilket visar att 

skolorna prioriterat liknande aktiviteter för sina elever. Enligt Skolverket (2009) ansvarar kommunen 

och skolans ledning för hur studie- och yrkesvägledning organiseras. Detta gör att kvalitén och utbudet 

kan se olika ut beroende på hur kommun och skola väljer att prioritera verksamheten. Detta tas även 

upp i undersökningen från Lärarnas Riksförbund (2012) där man diskuterar effekten av vägledning 

och vikten av en välfungerande och organiserad verksamhet. Resultatet visar att eleverna tagit del av 

liknande vägledningsinsatser och även de insatser som skolverket nämner vilket även vi författare har 

erfarenhet av genom praktik och arbete. En tolkning kan vara att ovanstående aktiviteter är vanligt 

förekommande för elever i grundskolan. Då decentraliseringen medfört att kommunen och skolans 

ledning ansvarar för hur vägledningen på skolorna organiseras skulle resultatet kunnat se annorlunda 

ut. En syn på resultatet är att skolorna har en liknande syn på hur vägledningen ska bedrivas då 

utbudet verkar likvärdigt. 

 
Resultatet utifrån vad respondenterna svarat tyder också på att de insatser som genomförts under 

grundskolan är av Lindh (2009) definierande som ”snäv” respektive ”vid” bemärkelse. 

Detta genom de insatser som hela skolans personal ansvarar för så som skolarbeten i olika ämnen men 

även i den personliga vägledningen i enskilt samtal med vägledare. Gottfredsson (1989) beskriver att 

ungdomar gör sitt val utifrån den livssituation de befinner sig i men befinner sig även i valprocessen 

där kunskapen om sig själv är en viktig del. En viktig del i elevernas valprocess är stödet av vägledare 

men även andra personer i dess närhet som kan ge stöd. Det som kan ses i resultatet är att eleverna har 

tillgodosett vägledning från andra vuxna så som lärare och övrig personal på skolan, som rör val av 

utbildning och arbete, vilket är viktigt för eleverna i deras valprocess. Det här skulle kunna vara tecken 

på att skolorna medvetet har valt att bedriva vägledning i både snäv och vid bemärkelse. Det skulle 

också kunna vara så att skolorna valt aktiviteter som upplevs mest förekommande.  
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4.3 Elevers syn på vägledning 
Detta tema innefattar resultatet kring elevernas syn på den vägledning de fått ta del av, följande 

enkätfrågor behandlas under detta tema: fråga 5, 13, 14, 15 och 16 (bilaga 1.), vilka summeras i 

följande fyra huvudsvar under kapitlet resultat nedan. 

 

4.3.1 Resultat 

 
Nedan lyfts elevernas upplevelse av tillgången till vägledare fram samt hur skillnader ur ett 

könsperspektiv och mellan skolorna: 

Frågan om tillgänglighet av studie- och yrkesvägledning på grundskolan formulerades i enkäten på ett 

tvetydigt sätt vilket gör att vi lyfter fram delar av resultatet på frågan (fråga5). Den del vi valt att lyfta 

fram är den andra delen i frågan där respondenterna redogör tillgång till vägledare. Det som framgår 

av resultatet är att tillgängligheten ser olika ut mellan de två skolorna som studerats. På skola 2 anger 

eleverna att vägledaren ofta fanns tillgänglig på sitt rum medan eleverna på skola 1 anger att 

vägledaren fanns där ibland. Ser man resultatet utifrån ett könsperspektiv framgår också att fler flickor 

än pojkar gett svar på om vägledaren ofta, sällan eller ibland var på sitt rum.  

 

Följande resultat redogör för elevernas upplevelse av valet samt hur det ser ut ur ett könsperspektiv: 

På frågan om hur eleverna upplevde sitt val till gymnasiet angav 33 procent av 54 svarande att valet 

var ”ganska lätt” (fråga 13). 37 + 12 procent upplevde det däremot som ”ganska svårt” eller ”mycket 

svårt”. Ser man till resultatet utifrån könsperspektiv kan utläsas av figur 2 att flickorna upplevde valet 

till gymnasiet som svårare än pojkarna. Detta då 24 procent av flickorna svarar att valet upplevdes som 

mycket svårt samt 48 procent svarar att det var ganska svårt. På samma alternativ anger ingen av 

pojkarna att det var mycket svårt och 28 procent att det var ganska svårt. Det kan också utläsas på 

svarsalternativet att valet var ganska lätt då 44 procent av pojkarna anger detta och endast 20 procent 

av flickorna. Man kan således också av kommentarerna se att flickorna uttrycker valet som svårare än 

pojkarna, detta illustreras i figur 2 nedan.  

 

Figur 2. Elevernas upplevelse av valet till gymnasiet (n=54) 

 

Av totalt 54 svarande gav 48 elever egna kommentarer på frågan, 25 från flickor och 18 från pojkar. 

Av flickornas kommentarer går att utläsa oro samt att valet varit svårt från 19 stycken av dem. Jämförs 

detta med pojkarnas svar blir resultatet annorlunda då 14 kommentarer av 18 beskriver valet som 

smidigt, lätt och att man visste vad man ville gå.  
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Nedan följer några av de citat som angivits i enkäterna.  

  

Flicka, skola 2:  

”Hade svårt att välja program och hade även velat gå på en annan skola. Programmet jag valde 

lades ned och jag hade en vecka på mig att välja en annan skola eftersom att det var i 

omvalsperioden. Min studievägledare tyckte och tjatade om att jag skulle välja denna skola jag 

går på nu”  

 

Flicka, skola 2: 

 ”Det har så stor påverkan på vad som händer efter gymnasiet och man vet inte själv 

 vad man vill” 

 

Flicka, skola 1:  

”För jag var och är fortfarande inte säker på vad jag vill bli” 

 

Flicka, skola 2:  

”Visste inte vad jag ville jobba med i framtiden och det fanns mycket att välja mellan” 

 

Pojke, skola 2: 

”Beslutsångest” 

 

Flicka, skola 2: 

”Jag visste vad och vart jag ville gå och hade fått bra info. Kände mig säker” 

 

Pojke, skola 2:  

”Bra vägledning” 

 

Pojke, skola 1: 

”Det var inga problem” 

 

Här kan också utläsas att det finns andra tankar och upplevelser hos eleverna i samband med valet till 

gymnasiet. Det som lyfts fram är bland annat att en elev upplevde att dennes studie- och 

yrkesvägledare tjatade om vilken skola hon skulle välja samt att flera känner oro inför framtiden efter 

gymnasiet.   

 

Nedan beskrivs de insatser som eleverna anser ha varit till mest hjälp vid valet, detta utifrån alla 

respondenters svar samt ur ett könsperspektiv:  

På frågan om vilka vägledningsinsatser eleverna tyckt varit till hjälp vid valet till gymnasiet kunde 

mer än ett svarsalternativ anges och stora flertalet av respondenterna angav fler än två svar (fråga 14). 

Av 35 svarande kan utläsas att de fem aktiviteterna som upplevdes mest var till hjälp inför valet var 

enskilt samtal, öppet hus på gymnasieskolor, studiebesök på gymnasieskolor, prao samt 

gymnasieinformation i klass av vägledare.  

 

Av resultatet nedan i figur 3 framgår också skillnader i svaren mellan pojkar och flickor. Utifrån 

flickornas svar går att utläsa att öppet hus på gymnasieskolor, enskilt samtal med vägledare och 

skolararbete om samhälle och arbetsmarknad var de vägledningsinsatser som varit till mest hjälp. De 

tre aktiviteter pojkarna lyfter fram är öppet hus på gymnasieskolor, studiebesök på gymnasieskolor 

samt prao. Resultatet visar också på en skillnad i upplevelsen av det enskilda samtalets betydelse samt 

besök på öppet hus där det syns en skillnad i pojkar respektive flickors svar. Detta då flickorna i högre 

grad anger enskilt samtal och öppet hus som en insats som hjälpt dem än pojkarna.  
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Figur 3. Vägledningsinsatser som eleverna tycker hjälpt dem vid valet till gymnasiet (n=35) 

 

Nedan beskrivs hur eleverna uppfattat sitt val samt skillnader i svaren mellan skolorna samt ur ett 

könsperspektiv:  

På frågan om eleverna känner sig nöjda med sitt val idag svarar 88 procent av 52 svarande att de 

känner sig nöjda (fråga 15). Sett ur ett könsperspektiv ser resultatet liknande ut mellan pojkar och 

flickor då 88 procent av pojkarna samt 84 procent av flickorna svarar att de känner sig nöjda. Däremot 

skiljer sig resultatet mellan skola 1 och skola 2 då 3 procent av eleverna på skola 1 och 23 procent 

eleverna på skola 2 inte känner sig nöjda.  

På frågan kunde eleverna även ange egna kommentarer. Resultatet visar att pojkar och flickor oavsett 

kön skriver ungefär lika många egna kommentarer till frågan om dom idag är nöjda med sitt val (23 

flickor och 21 pojkar). Det framstår tydligt att många från skola 1 trivs och tycker om sin skola. Det 

som också kan utläsas från kommentarerna är att pojkarna tydligare än flickorna uttrycker att de 

känner sig nöjda med valet. Nedan följer några av de citat som angivits i enkäterna.  

 

Flicka, skola 2: 

”Hade velat gå på en annan skola. Programmet är bra” 

 

Flicka, skola 2:  

”Tar ju tid att hitta rätt och inriktningen har ju inte börjat än” 

 

Pojke, skola 2: 

”Det är en bra klass och jag får förberedande inför högskolan” 

  

Flicka, skola 1: 

”Trivs väl på skolan och linjen, kan bestämma mig senare vad jag vill jobba med osv” 

 

Pojke, skola 1: 

”Bra skola, bra utbildning” 

 

Pojke, skola 1: 

”Det är awsome” 
 

 
På sista frågan i enkäten fick respondenterna utrymme att skriva kommentarer kring enkäten och om 

det ville berätta något mer om sin erfarenhet. Av 57 respondenter gav 6 respondenter en kommentar. 

Av dessa var alla flickor och samtliga från skola 2. Det som kan utläsas av resultatet är att vissa elever 

känner sig missnöjda med att man inte fått byta linje om man inte trivs, att utbudet av kurser var mer 
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begränsat än man trodde innan, att vägledaren borde hjälpa eleven samt att det är tråkigt att skolan ska 

läggas ned
1
. Nedan följer de citat som angivits i enkäterna. 

 
Flicka, skola 1: 

”Att man ska hjälpa en elev att komma till den skola den vill” 

 

Flicka, skola 1: 

”Väl framme vid val av ämnen i tvåan var det mycket begränsat än vad 

 man informerats om i 9:an” 

 

Flicka, skola 1: 

”Man får inte byta linje om man inte trivs” 

 

Flicka, skola1: 

”Man får inte byta linje om man inte trivs” 

 

Flicka, skola 1: 

”Tycker att det är privat faktiskt. Jag gillar köttbullar” 

 

Flicka, skola 2: 

”Tråkigt att skolan ska stänga” 

 

4.3.2 Analys 

Enligt ovanstående resultat har tillgängligheten och resurserna kring studie- och yrkesvägledning sett 

olika ut sett till svaren från de olika skolorna. Elever på skola 1 uttrycker i högre grad att vägledaren 

varit tillgänglig än elever på skola 2. Detta kan bero på skolornas geografiska läge och styrningen av 

vägledningsverksamheten i de olika kommunerna där eleverna gått i grundskolan. I en 

kvalitetsgranskning från Skolverket (2007) bekräftas detta då tidigare studier visar att 

decentraliseringen av skolan bidragit till att studie- och yrkesvägledningen organiseras och prioriteras 

olika i landets kommuner vilket bidrar till olika tillgång och tillgänglighet av vägledning för eleverna.  

Ovanstående skulle kunna vara ett tecken på att den ena skola inte prioriterat verksamheten med 

vägledning men det skulle även kunna vara så att elevernas förväntningar av tillgängligheten sett olika 

ut. Det som en ansetts varit tillräcklig och god tillgänglighet kanske för en annan individ ses som 

alltför lite. En annan tolkning skulle kunna vara att vägledaren har varit på plats men inte varit 

tillgänglig, exempelvis haft stängd dörr, och att eleven då uppfattat vägledaren som otillgänglig. 

 

I likhet med skolverkets rapport (2012) och undersökningen från lärarnas riksförbund och SECO 

(2011) visar resultatet i vår undersökning att flickorna upplever valet till gymnasiet svårare än 

pojkarna. Flickorna uttrycker i högre grad än pojkarna att valet till gymnasiet var svårt och menar även 

att de kände osäkerhet. Resultatet visar också på en högre svarsfrekvens från flickorna, i jämförelse 

med pojkarna, detta på frågorna avseende upplevelsen av valet till gymnasiet. Ser man till 

respondenternas upplevelse av sitt gymnasieval kan skillnader ses mellan hur flickor och pojkar 

svarar. Särskilt pojkar är nöjda med sitt gymnasieval idag medan flickorna uttrycker mer osäkerhet i 

sina upplevelser. Då undersökningen visar att pojkar i högre grad inte känner oro och uppfattar valet 

som mindre svårt kan detta ses ur ett ytterligare perspektiv kring individens tankar och känslor inför 

valet. En person som inte upplevt valet som svårt handlar rationellt och fattar sitt beslut snabbt vilket 

gör att den inte hamnar i situationen där samma oro uppstår som hos dem som länge känt oro över 

inför sitt val.  

                                                 
1
 Detta visade sig vara korrekt men något som inte var känt när skolan valdes.  
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Likheter kan också ses med den undersökning som Lovén (2000) genomfört och som visar på oro och 

osäkerhet hos eleverna. Enligt Lovén anser eleverna att deras kunskap om framtid, yrke och arbete är 

för knapphändig för att kunna fatta ett välgrundat val. En elev som inte har fått tillräckliga kunskaper 

om framtida alternativ kan alltså uppleva valsituationen som oroande och stressande men detta skulle 

också kunna ses ur det perspektiv att vilja inhämta kunskap om alternativen hos individen själv.  

 
I vår studie har respondenternas svar och upplevelser påverkats av den situation och brytpunkt de 

befinner sig i men också av deras tidigare erfarenheter. Detta kan utläsas av svaren på de öppna 

frågorna som bland annat beskriver att eleverna inte gjort det val de egentligen ville på grund av de 

begränsade valmöjligheter som fanns. I likhet med vad Hodkinson och Sparkes (1997) menar kan 

gymnasievalet ses som en del av en karriärprocess där övergången mellan grundskola till gymnasiet 

blir en strukturell brytpunkt. Då ungdomarna ska göra sitt gymnasieval påverkas deras beslut av deras 

tidigare erfarenheter men även av inrådan från anhöriga och andra i ungdomarnas närhet som har 

anknytning eller erfarenheter av utbildning och arbetsmarknad. Ungdomars val kan också fattas utifrån 

ett accepterande av de valmöjligheter som finns att tillgå istället för att välja mellan de olika 

alternativen som finns vilket vi även kan se kopplingar till i vårt resultat. 

Det skulle kunna vara så att resultatet ger oss en indikation på hur eleverna uppfattat denna brytpunkt 

mellan grundskola och gymnasiet. Att deras tankar och kommentarer kring att de känt begränsningar i 

valet påverkats av det faktum att de befunnit sig i en strukturell brytpunkt och därmed accepterat 

valmöjligheterna istället för att utifrån sig själv välja.  

 
Vår undersökning speglar också respondenternas upplevelser av vägledningen under sin tid på 

grundskolan. Exempelvis på frågan om upplevelsen vid valet till gymnasiet uppger 54 av sammanlagt 

57 respondenter något av de fem svarsalternativen; mycket lätt, mycket svårt, ganska lätt, mycket lätt 

eller ingen åsikt som fanns i enkäten. Många uttrycker också egna kommentarer med personliga 

känslor i samband med valet. I likhet med vad Broady (1990) menar fattar ungdomar sina beslut 

utifrån sin livshistoria och sitt habitus. Oavsett vilket svar respondenterna angett i enkäten så har 

upplevelserna formats utifrån den egna individens situation och livsrum. Eleverna kan också sägas 

befunnit sig i en s k påtvingad brytpunkt då individen vid valsituationen är mellan två sysselsättningar, 

ett val och ett karriärbyte (Sjöstrand, 1980). Utifrån ett sociokulturellt perspektiv är elevernas 

upplevelser olika då var och en formas utifrån den sociala miljö man befinner sig i och i interaktion 

med andra. Resultatet kan ses utifrån hela gruppen och då beskriva att valet inneburit mycket tankar 

och känslor för eleverna. Å andra sidan är varje individs tankar och känslor unika för situationen då 

upplevelsen är olika utifrån tidigare erfarenhet och livsrum.  

 

Många elever anger också i sina svar att de inte helt känt sig tillfredställda med sitt val då de upplevt 

att de påverkats av andra och inte gjort sitt val utifrån sitt intresse. Forskning har visat (Gottfredson, 

2002) att ungdomar gör sina val utifrån den självbild personen har. Här menar man att ungdomar 

prioriterar bort alternativ som inte upplevs realistiska vilket innebär att önskvärda alternativ kan väljas 

bort. Det skulle kunna vara så att de elever som inte är nöjda med sitt val gjort det utifrån en 

kompromiss och för att bli socialt accepterade i den livssituation de befann sig i vid valet, och att de 

nu i efterhand känt att de stått tillbaka för sina egna intressen. Å andra sidan skulle det kunna vara så 

att ett stöd till ökad självkännedom vid valtillfället hade gjort eleven mer tillfredställd och hade kunnat 

visa sig vid deras val och även i resultatet.  

 

Svaren visar även att fler flickor än pojkar tyckte att enskilt samtal med vägledare hjälpt de vid valet 

vilket vi kopplar samman med tidigare resultat där fler flickor än pojkar självmant sökt upp en 

vägledare. Vidare kan vi förstå utifrån resultatet att de beslut som ungdomar fattar görs utifrån de 
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upplevda möjliga valen och de alternativ som går att överblicka men även hur eleverna har tillgodosett 

deras kunskapskällor. Hodkinson och Sparkes (1997) beskriver att de val som görs är baserade på 

kunskaper från andra källor som ex vägledare, andra elever eller andra vuxna med koppling till yrke 

och utbildning och dessa har olika maktpåverkan på eleverna. Detta skulle kunna ge en indikation på 

att flickor uttrycker mer behov av stöd i form av information och samtal med vuxna inför sitt val. Å 

andra sidan visar inte undersökningen om pojkarna fört dialog och diskussion inför sitt val med en 

vuxen utanför skolan.  
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4.4 Valprocess 

Detta tema redogör för resultatet kring elevernas förväntningar och tankar om utveckling kring 

vägledningen. Under denna tematisering kommer följande enkätfrågor att behandlas: fråga 8, 9, och 

12, vilka summeras i följande två huvudsvar under kapitlet resultat nedan. 

 

4.4.1 Resultat 

 
Nedan beskrivs elevernas uppfattning om deras möjlighet att diskutera sina tankar samt om de fick 

den information de behövde av sin vägledare inför sitt gymnasieval:  

På frågan om eleverna fick möjlighet att diskutera sina tankar kring gymnasievalet med sin vägledare 

anger 52 procent av 57 svarande att de absolut fick möjlighet och 35 procent att det tyckte att de fick 

det lite grann (fråga 8). Ur ett könsperspektiv går också att utläsa att det är fler flickor än pojkar som 

tycker att de fått möjlighet att diskutera sina tankar med vägledaren. Av 57 svarande anger 58 procent 

av flickorna och 46 procent av pojkarna att de absolut fått möjlighet. Ser man resultatet ovan relaterat 

till frågan om vilka insatser som var mest betydelsefulla (fråga 14) går att utläsa att flickorna är de 

som främst anger alternativet enskilt samtal med vägledare.  

 

Respondenterna fick också frågan om de fått den information de behövde av sin vägledare inför sitt 

gymnasieval (fråga 9). Resultatet visar att 46 procent av eleverna på skola 1 och 29 procent av 

eleverna på skola 2 känner att de absolut har fått tillräcklig information inför sitt gymnasieval. Detta 

syns även genom frågan om eleverna känner sig nöjda med sitt val idag då 3 procent av eleverna på 

skola 1 och 23 procent av eleverna på skola 2 svarar nej.  

Figur 4 nedan utvisar även att fler pojkar än flickor anger svarsalternativet att de absolut tycker att de 

fått den information de behövde inför sitt gymnasieval. Detta då flickorna mer frekvent anger 

svarsalternativen ”ja, lite i alla fall” samt ”tveksamt”.  

 

Figur 4. Elevers svar på om de fick den information de behövde inför sitt gymnasieval  

av studie- och yrkesvägledaren (n=55) 

 

 

 
 

 

 

 

 
Resultatet nedan redogör för elevernas tankar kring förändring av vägledningen inom 

grundskolan:  

På frågan vad eleverna skulle vilja förändra med vägledningen och vilka vägledningsinsatser de skulle 

vilja ha mer av på grundskolan kunde eleverna ange fler än ett svarsalternativ och stora flertalet av 

respondenterna angav fler än två svar (fråga 12). Av 43 svarande visar resultatet att de fem insatser 
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som eleverna vill ha mer av är studiebesök på företag, prao, skolarbete om yrken och studier, 

utbildningsmässor samt studiebesök på gymnasieskolor.  

Det som även kan utläsas är att aktiviteter kopplade till yrke och arbetsliv efterfrågas då studiebesök 

på företag samt prao är de aktiviteter som tydligt lyfts fram av eleverna.  

Ser man till hur flickorna och pojkarna svarat på frågan syns enligt figur 5 skillnader i resultatet. De 

insatser pojkarna vill ha mer av är studiebesök på företag, skolarbete om yrken och studier samt 

studiebesök på gymnasieskolor. Flickorna vill istället ha studiebesök på företag, prao och mer 

utbildningsmässor. Resultat visar att även som ovan beskrivits att eleverna oavsett kön verkar önska 

mer aktiviteter kopplade till arbetslivet.  

 

Figur 5. Elevers svar på vad de skulle vilja ha mer av inom vägledningen på  

grundskolan (n=43)  

 
Ser man till vad eleverna tidigare angett som mest betydelsefullt inför sitt val (fråga 14) kan 

tillsammans med ovanstående resultat utläsas skillnader (bilaga 1). Resultatet från de båda frågorna 

utvisar att de aktiviteter som eleverna vill få mer av är de aktiviteter de inte i första hand angett som 

betydelsefulla för valet. 

 

4.4.2 Analys 

Undersökningen visar skillnader i elevernas svar om fått den information de ansett sig behöva samt 

om de fått tid att diskutera sina tankar med vägledaren inför valet. Svaren visar att man på skola 1 är 

mer nöjd än på skola 2. Kan det vara så att innehåll och dess utformning på vägledning varit olika 

mellan de skolorna eleverna gått på? Att det varit skillnader i vägledarnas utbildningsbakgrund på 

grundskolan, och skulle det i så fall påverka eleverna och dess vägledning?   

 
Likt Lovén (2000) beskriver, tänker vi att det kan vara svårt för elever att redogöra för och uppge sina 

förväntningar kring vägledningsinsatser som exempelvis samtal med vägledare, då kunskaperna kring 

yrke och studier är knapphändiga. Utifrån vad Skollagen säger kan resultatet också kopplas till att det 

inte tydligt finns inskrivet att vägledaren måste ha studie- och yrkesvägledarexamen vilket innebär att 

alla skolor inte kan erbjuda likvärdig vägledning.  En risk är att detta skulle kunna leda till brister i 

vägledningen och att det i slutändan skulle drabba elevernas möjlighet till att göra ett väl underbyggt 

val.  

Vår undersökning visar också att respondenterna anger valet av gymnasieskola och utbildning som 

svårt då valmöjligheterna var många. Likväl fanns respondenter som angav att valet av gymnasieskola 

och utbildning inte utgjorde något problem, vilket kan kopplas samman med Lunds (2006) avhandling 

 



 27 

som visar att ungdomars valmöjligheter av gymnasieskola och utbildning kan ha olika betydelse för 

olika ungdomar. Detta kanske kan ge en indikation på att eleverna i undersökningen ser på valet på 

olika sätt. De som uttrycker stark oro och upplever valet svårt kanske ser det som mer avgörande i sin 

livssituation än vad en annan elev gör. Detta inte menat att valet ska vara mindre betydelsefullt men att 

det tar olika stor plats i elevens livsrum.     

 

Likt flera andra undersökningar och rapporter visar även vårt resultat att ungdomar känner oro och 

osäkerhet inför sitt val. Respondenterna i vår undersökning uppger att det är svårt att fatta ett 

avgörande val för framtiden. Även den studie som Lovén (2000) genomfört visar på oro och osäkerhet 

hos eleverna. Vi tror oss därför skönja, likt Lovén att elevernas kunskaper kan ha varit alltför 

begränsade för att känna att de fattade ett välgrundat val.  

På frågan om vad eleverna önskat mer av inom vägledningsinsatser anges i första hand inte de insatser 

som tidigare angetts som mest betydelsefulla i enkäten. Anledningen till detta skulle kunna vara att 

eleverna tolkade dessa frågor på annat sätt än vad vi avsåg och det skulle också kunna vara så att 

frågeformuleringarna var otydligt ställda av oss författare. Resultatet går därför att ses ur olika 

perspektiv. Dels kan eleverna ha angett enbart de vägledningsinsatser som de skulle vilja ha haft men 

inte fick. Det kan också vara så att vissa elever angivit sådana insatser som de ansett varit bra och 

tycker man ska fortsätta med. Genomgående i undersökningen visas ur enkätsvaren att en tydligare 

koppling till arbetslivet är önskvärd från respondenterna. Det är viktigt med en ökad insyn i vad 

arbetslivet innebär men också en ökad kunskap om utbildningsvägar och annan kompetensutveckling. 

Vidare visar även undersökningens resultat att fler flickor än pojkar anger individuellt 

vägledningssamtal som en vägledningsinsats som har hjälpt dem vid valet. Det skulle kunna vara så att 

flickorna har ett större behov än pojkarna vad gäller individuella vägledningssamtal. Samtidigt 

redogör undersökningen inte för om pojkarna på annat vis fått stöd i form av samtal via förälder eller 

annan vuxen.  
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5.1 SLUTSATSER 
Nedan redogörs för undersökningens slutsatser utifrån det resultat som kommit fram.  

 

Vilken vägledning har eleverna fått? 
I undersökningen framgår av resultaten att majoriteten av respondenter träffat en studie- och 

yrkesvägledare under sin tid på grundskolan. De vägledningsinsatser som eleverna fått ta del av under 

grundskolan är liknande på de båda skolorna. De fem vanligaste förekommande vägledningsinsatserna 

är enligt undersökningen; prao, studiebesök på gymnasieskolor, vägledningssamtal, 

gymnasieinformation i klass samt öppet hus på gymnasieskolor.  

 

Hur upplevde eleverna vägledningen? 
Av resultaten framgår att inte alla elever känner sig tillfredställda med den vägledning de fått. Endast 

46 % av eleverna på skola 1 och 29 % av eleverna på skola 2 anger att de fått tillräcklig med 

information i samband med valet till gymnasiet. Skillnader i resultatet har även visats då eleverna på 

skola 2 anger att vägledaren ofta fanns tillgänglig medan eleverna på skola 1 anger att vägledaren 

fanns där ibland. Likt tidigare forskning visar även vår undersökning att elevernas valprocess kan leda 

till stress och oro i samband med valet. Tydligt framgår här också att upplevelsen inför valet skiljer sig 

mellan respondenterna då majoriteten flickor upplever valet svårare samt uttrycker mer oro i sina svar 

än pojkarna. 

 

Vilka förväntningar hade eleverna och har de blivit uppfyllda?  
Av resultatet framgår en otydlighet kring elevernas förväntningar. Vårt antagande är att elever inte 

riktigt vet vad de kan förvänta sig av vägledning. Likt Lund (2006) anger kan det vara svårt för 

eleverna att uppge och redogöra för vilka förväntningar man har. Dock anger 3 % av eleverna på skola 

1 och 23 % av eleverna på skola 2 är inte nöjda med sitt val idag, vidare anges att mer koppling till 

arbete och yrke är ett behov som eleverna har. 
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6. DISKUSSION 
Undersökningens slutsatser är att majoriteten av eleverna har träffat en vägledare under tiden på 

grundskolan men relativt många elever upplever att de inte fått den information de behövde i samband 

med gymnasievalet. Paralleller med tidigare forskning kan även ses då eleverna upplever stress och 

oro i samband med valet till gymnasiet. Vidare har resultatet visat att elevers förväntningar är svåra att 

fånga då de själva har svårt att redogöra för sina förväntningar (Lund, 2006). Detta kapitel redogör för 

våra reflektioner kring undersökningens resultat, metod samt tankar om möjliga framtida forskning 

inom detta område.  

 

 

6.1 Resultat 
Syftet med studien var att undersöka vad gymnasieelever anser om vägledningen på grundskolan då vi 

ville veta vilka insatser och aktiviteter som varit betydelsefulla inför deras val. Utifrån syftet formades 

tre frågeställningar; vilken vägledning har eleverna fått? Hur upplevde eleverna vägledningen? Vilka 

förväntningar hade eleverna och har de blivit uppfyllda? Genom dessa svar har vi fått värdefull 

kunskap inför vårt kommande arbete som studie- och yrkesvägledare men även eventuellt för arbetet 

kring förbättring och utveckling av vägledningsområdet. 

 

Undersökningen visar ur ett elevperspektiv på kvalitén och åsikterna kring vägledning på grundskolan 

och bekräftar även annan forskning som gjort inom området. Resultatet visar att de flesta elever 

kommit i kontakt med en vägledare under sin tid på grundskolan men att tillgängligheten och 

tillgången sett olika ut. Enligt vår mening är det viktigt att alla elever får ta del av vägledning då det är 

viktigt att som individ få kunskap om alternativ samt perspektivvidgning för att göra ett välunderbyggt 

val. I likhet med vad tidigare forskning framhållit tror också vi att det är viktigt att yrkesrollen 

prioriteras och får utrymme inom grundskolan.  

 

Resultatet visar också på att eleverna fått ta del av liknande vägledningsverksamheter och att 

efterfrågan på fler insatser kopplade till arbetsliv och yrkes efterfrågas av eleverna. Vi tror att olika 

former av aktiviteter och insatser främjar elevers sätt att inhämta kunskap och information både om 

alternativen och sig själva. Därför tänker vi att en utveckling av varierande insatser inom vägledning 

skulle bidra till att hjälpa eleven att göra ett väl underbyggt val. Detta genom att man satsar mer 

resurser på verksamheten samt utvecklar samarbete med lärarkåren och näringslivet.  

 

En brist i undersökningen är att några av frågeställningarna kunde ha uppfattats som tvetydiga av 

eleverna vilket skulle kunna komma att påverka resultatet. En annan diskussion som vi författare har 

fört under arbetets gång är om eleverna känt sig tvingade att medverka till undersökningen då vi var på 

plats vid utdelning och genomförande av enkäter, trots att eleverna medgav att de ville medverka. 

Detta skulle i så fall kunna komma att påverka resultatet. 

 

6.2 Metod 
Valet av metod visade sig passa för vår undersökning och vårt syfte. För att få en vidare och bredare 

inblick i problemområdet valde vi en kvantitativ metod före en kvalitativ metod. Vi upplever att vi 

genom vald metod ringade in ett bredare fält då vi även valde två skolor som avskilde sig geografiskt. 

Vi upplever dock att en kompletterande kvalitativ metod hade varit att föreslå då en djupare inblick i 
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området hade gått att få på det viset. Vidare upplever vi att validiteten av undersökningens enkätfrågor 

kan komma att väcka frågor då vi har upptäckt brister under arbetets gång.  

 

Fråga 9 och 10 i enkäten redogör för elevernas svar på om de fick den information de behövde samt 

svar på de frågor de hade kring utbildning och arbete av vägledaren. Dessa frågor gav utrymme för 

misstolkning då vi i efterhand uppmärksammat att frågeställningarna kan tolkas på flera olika sätt.  

Fråga 9 hade kunde ha formulerats på ett annat sätt då den i nuläget är mer av en ledande fråga som 

inriktar sig mot just vägledare. Det skulle kunna vara så att respondenten fått tillräcklig information 

om sitt val men ändå svarat nej på frågan då eleven fått svar från annan källa än vägledaren. Även 

fråga 12 i enkäten är en form av ledande fråga då vi författare anger ”exempel mer av...” olika insatser. 

Svaret hade kunnat få ett annat resultat då frågan och insatserna inte varit av ledande karaktär. 

 

Fråga 14 i enkäten anger om någon av insatserna hjälpte respondenterna vid valet till gymnasiet. Den 

här frågan kan upplevas svår för eleverna att svara på då det kan vara svårt att ringa in en specifik 

insats som varit avgörande i deras valprocess. Vidare visar resultatet att respondenternas svar på vad 

som varit till hjälp samt vad man önskar sig mer av inom vägledning inte är detsamma utan svaren 

skiljer sig åt. Här diskuterar vi om fråga 12 kan ha misstolkats då eleverna inte angett de alternativ 

som varit till hjälp för dem som insatser de vill ha mer av. Vi som författare har även reflekterat över 

fråga 5 i enkäten som berör tillgängligheten av studie- och yrkesvägledare. Den här frågan anser vi 

blev fel formulerad då den innehåller tre motsatsfrågor i en och samma. Här borde svaren ha varit 

varandras ytterligheter vilket gör att frågan och då resultatet inte går att utläsa entydigt.  

 

I efterhand har vi även diskuterat deltagande skolor i undersökningen. Vid utdelandet av enkäten till 

skola 1 fick vi författare information om att skolan inom en snar framtid skulle läggas ned. Hade vi 

haft information om detta tidigare hade vi valt en annan skola då vi tänker att eleverna vid 

genomförandet av enkäten hade nedläggningen framför ögonen istället för fokus på vägledning. En 

provgenomgång av enkätfrågorna på flera respondenter än de vi hade, kunde ha kommit att påvisa 

bristerna tidigare vilket hade gett undersökningen mer validitet. Utöver det brister som ovan nämnts 

anser vi sammanfattningsvis att undersökningen ger en rättvisande och sann bild över 

forskningsområdet. Samtliga resultat i vår undersökning styrker tidigare forskning inom området men 

undersökningen kunde ha varit mer tillförlitlig om bristerna i enkäten upptäckts i ett tidigare stadie. 

Denna erfarenhet tar vi med oss vidare i framtiden.  

 

6.3 Framtid 
Under arbetets gång med undersökningen har fler funderingar och frågor väckts hos oss författare. 

Även om liknande undersökningar gjorts anser vi att det är av stor vikt att dessa undersökningar 

fortsätter för vägledningens utveckling. Vår undersökning visar likt tidigare forskning att elever har 

tillgång till vägledare på grundskolan men att tillgängligheten ser väldigt olika ut. Detta innebär krasst 

att beroende på vilken kommun man bor i eller skola man väljer får man som elev olika innehåll på 

vägledningen. I Skollagen står skrivet att;  

 

Skollagen (2010:800) kapitel 2 29 §  

Elever i alla skolformer utom förskolan och förskoleklassen ska ha tillgång till personal 

med sådan kompetens att deras behov av vägledning inför val av framtida utbildnings- 

och yrkesverksamhet kan tillgodoses. Även den som avser att påbörja en utbildning ska 

ha tillgång till vägledning. 
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Som skollagen beskriver har eleven har rätt till vägledning på grundskolan och det är därför viktigt att 

denna verksamhet har likvärdighet inom landets skolor. I artikeln ”många fler avhopp med låg 

syvtäthet” (2013) beskrivs att målet för vägledning bör vara att den ska vara likvärdig i hela landet. 

Här diskuteras också att staten bör införa någon form av avsedd tid för vägledning per elev för att 

säkerställa deras rätt till vägledning samt skärpning av behörighetskraven för att arbeta som vägledare 

 

Likt ovanstående artikel tror vi att vägledningen skulle utvecklas mer och få en starkare roll om det 

fanns tydligare direktiv. För att jobba för en långsiktig kvalité tror vi att det är av stor vikt att utgå från 

eleven och lyssna in vad som anses viktigt i vägledningsinsatser inför valet. Det är också viktigt att 

vägledningen får stöd inom grundskolan, att behöriga vägledare anställs och att skolledare och 

huvudmän förstår och prioriterar verksamheten. 

 

Resultatet av vår undersökning visar i likhet med tidigare forskning som vi tagit del av att 

decentraliseringen inneburit och skapat mer skillnader än likheter i kvalitén inom vägledningen. Även 

då många undersökningar gjorts inom området och visat på att vägledningen bör utvecklas har inga 

större åtgärder vidtagits. Pågående just nu är Skolinspektionens granskning av grundskolans 

vägledning utifrån kvalité och tillgång. Denna undersökning hoppas vi kan vara ett steg i utvecklingen 

att säkerställa vägledningen för elever på grundskolan. 
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BILAGA 1. 

 
ENKÄT 
Detta är en enkät om hur ni i årskurs ett upplevde studie- och yrkesvägledningen på 

grundskolan och under gymnasievalet. Det är viktigt för oss att veta din åsikt som elev för 

utveckling och eventuellt förbättring av vägledningen inom grundskolan. 

Med vänliga hälsningar! 

Ann Bjärnsund och Ida Segersson  

 
1. Är du kille eller tjej? 

o Kille (antal: 28) 

o Tjej  (antal: 29) 

 

2. Mötte du en studie- och yrkesvägledare på din grundskola? 

o Ja 

o Nej 

 
Förklara: 

o Jag visste inte att det fanns någon studie- och yrkesvägledare på skolan 

o Jag visste inte vem studie- och yrkesvägledaren var 

o Jag visste vem studie- och yrkesvägledaren var 

o Jag visste vem studie- och yrkesvägledare var men jag var aldrig där 

o Jag sökte studie- och yrkesvägledaren men hon/han var aldrig där 
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Hur ofta: 

o Jag träffade studie- och yrkesvägledare någon enstaka gång 

o Jag träffade studie- och yrkesvägledare många gånger 

 

 

 
3. På vilket sätt träffade du studie- och yrkesvägledaren? 

o Jag blev kallad vid ett tillfälle 

o Jag blev kallad vid fler tillfällen 

o Jag träffade inte studie- och yrkesvägledaren 

o Jag har självmant sökt upp vägledaren 

o Jag har självmant sökt upp vägledaren vid flera tillfällen 
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4. Hur fick du kontakt med studie- och yrkesvägledaren? 

o Jag blev kallad till vägledningssamtal 

o Studie- och yrkesvägledaren kom ut och presenterade sig för oss i klasserna 

o Jag råkade möta honom/henne 

o Jag bestämde mig för att söka upp vägledaren  

o Via telefon 

o Via mail 

o Via chatt 

o Via Facebook 

o Via kommunens hemsida 

o Annat:_________________ 

 

 

 

5. Hur såg tillgängligheten ut av studie- och yrkesvägledare på grundskolan? 
    Jag upplever att studie- och yrkesvägledaren:  

o Hade alltid ´öppen dörr´  

o Hade aldrig ´öppen dörr´  

o Fanns ofta på sitt rum 

o Fanns sällan på sitt rum 

o Fanns där ibland 

o Var aldrig på sitt rum 

o Jag tänkte inte så mycket på det 
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Fråga 5 forts 
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6. Fick du ni bra kontakt?  

o Mycket bra 

o Bra 

o Mindre bra 

o Ingen uppfattning 

 

 

 
7. Jag tycker att jag fick möjlighet att prata om min skolsituation med Studie- och yrkesvägledaren 

o Ja, absolut 

o Ja, lite i alla fall 

o Tveksamt 

o Nej, det tycker jag inte 

o Ingen åsikt 
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8.  Jag tycker att jag fick möjlighet att diskutera mina tankar kring gymnasievalet med Studie- och 
yrkesvägledaren 
 

o Ja, absolut 

o Ja, lite i alla fall  

o Tveksamt  

o Nej, det tycker jag inte 

o Ingen åsikt 

 

 

 
 
9. Jag fick den information jag behövde inför mitt gymnasieval av Studie- och yrkesvägledaren. 

 

o Ja, absolut 

o Ja, lite i alla fall  

o Tveksamt  

o Nej, det tycker jag inte 

o Ingen åsikt 
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Forts fråga 9 

 

 

 
10. Jag tycker att jag fick svar på de frågor jag hade kring utbildning och arbete av Studie- och 
yrkesvägledaren 

o Ja, absolut 

o Ja, lite i alla fall  

o Tveksamt  

o Nej, det tycker jag inte 

o Ingen åsikt 

 

Orange: Skola 1   

Grön: Skola 2  
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11. Vilka aktiviteter har du fått ta del av under din tid på grundskolan?  
Kryssa för de alternativ som du fått ta del av.  

o Studiebesök på företag 

o PRAO 

o Studiebesök på gymnasieskolor 

o Informationssökning och redovisning om yrke eller utbildning 

o Enskilt samtal med studie- och yrkesvägledare 

o Gymnasieinformation i klass med studie- och yrkesvägledare 

o Öppet hus på gymnasieskolor 

o Samtal i grupp 

o Utbildningsmässor 

Skolarbete om: 

o Yrken och studier 

o Samhälle och arbetsmarknad 

 

1. Studiebesök på företag 

2. PRAO 

3. Studiebesök på gymnasieskolor 

4. Informationssökning och redovisning om yrke eller utbildning 

5. Enskilt samtal med studie- och yrkesvägledare 

6. Gymnasieinformation i klass med studie- och yrkesvägledare 

7. Öppet hus på gymnasieskolor 

8. Samtal i grupp 

9. Utbildningsmässor 

10. Skolarbete om yrken och studier 

11. Skolarbete om samhälle och arbetsmarknad 
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Forts fråga 11 

12. Är det något du skulle vilja förändra med vägledningen på grundskolan? 
Exempelvis mer:    (kryssa gärna flera alternativ) 

o Studiebesök på företag 

o PRAO 

o Studiebesök på gymnasieskolor 

o Informationssökning och redovisning om yrke eller utbildning 

o Enskilt samtal med studie- och yrkesvägledare 

o Gymnasieinformation i klass med studie- och yrkesvägledare 

o Öppet hus på gymnasieskolor 

o Samtal i grupp 

o Utbildningsmässor 

 

Skolarbete om: 

o Yrken och studier 

o Samhälle och arbetsmarknad  

Orange: Skola 1 

Grön: Skola 2 
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Forts fråga 12 

 
1. Studiebesök på företag 

2. PRAO 

3. Studiebesök på gymnasieskolor 

4. Informationssökning och redovisning om yrke eller utbildning 

5. Enskilt samtal med studie- och yrkesvägledare 

6. Gymnasieinformation i klass med studie- och yrkesvägledare 

7. Öppet hus på gymnasieskolor 

8. Samtal i grupp 

9. Utbildningsmässor 

10. Skolarbete om yrken och studier 

11. Skolarbete om samhälle och arbetsmarknad 

 
13. Såhär i efterhand, hur upplevde du valet till gymnasiet? 

o Mycket svårt 

o Ganska svårt 

o Ganska lätt 

o Mycket lätt 

o Ingen åsikt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Förklara varför: (se bilaga 3)  
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14. Var det någon av nedanstående vägledningsinsatserna som du tycker hjälpte dig vid valet?  
Ange vilka:       

o Studiebesök på företag 

o PRAO 

o Studiebesök på gymnasieskolor 

o Informationssökning och redovisning om yrke eller utbildning 

o Enskilt samtal med studie- och yrkesvägledare 

o Gymnasieinformation i klass med studie- och yrkesvägledare 

o Öppet hus på gymnasieskolor 

o Samtal i grupp 

o Utbildningsmässor 

 

Skolarbete om: 

o Yrken och studier 

o Samhälle och arbetsmarknad 

 

1. Studiebesök på företag 

2. PRAO 

3. Studiebesök på gymnasieskolor 

4. Informationssökning och redovisning om yrke eller utbildning 

5. Enskilt samtal med studie- och yrkesvägledare 

6. Gymnasieinformation i klass med studie- och yrkesvägledare 

7. Öppet hus på gymnasieskolor 

8. Samtal i grupp 

9. Utbildningsmässor 

10. Skolarbete om yrken och studier 

11. Skolarbete om samhälle och arbetsmarknad 
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15. Känner du dig nöjd med ditt val idag? 

o Ja  

o Nej  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berätta varför: (se bilaga 3) 

 

 
 

 

16. Vill du berätta något mer? 

(se bilaga 3)  

        

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 
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BILAGA 2. 

Missivbrev 

 
Hej! 

 

Vi är två studenter som läser vår sista termin på Studie- och yrkesvägledarprogrammet vid 

Stockholms universitet. Vi ska nu under vårterminen skriva vår C-uppsats och har valt att 

fördjupa oss i ämnet Studie- och yrkesvägledningens betydelse inför valet till gymnasiet för 

elever i årskurs nio. 

Vi upplever att elever i årskurs ett skulle vara en bra referensgrupp då de lämnat grundskolan 

men nyligen genomfört sitt gymnasieval. Vi skulle därmed vilja dela ut en enkät till elever i 

årskurs ett på gymnasiet och undrar  om det är möjligt för oss att få dela ut den på Er skola?  

Vi hade tänkt dela ut den till eleverna på Samhällsvetenskapligaprogrammet i årskurs 1. 

Svaren från enkäten kommer endast att användas för vår C-uppsats och kommer behandlas 

anonymt likaså skolans namn. Efter sammanställning kommer all information att raderas. 

Deltagandet i undersökningen är frivilligt och eleverna har rätt att avbryta när de vill. 

 

Vi vore tacksamma om du ville svara på detta mail och sedan skicka det till: 

annbjarnsund@yahoo.se eller idasegersson@yahoo.se senast vecka X 

Självklart kan ni även kontakta oss vid eventuella frågor. 

 

 

 

Med Vänliga Hälsningar! 

Ann Bjärnsund och Ida Segersson  

 

 

 

Telefon    Telefon  

xxx- xxx xx xx  xxx- xxx xx xx 

mailto:annbjarnsund@yahoo.se
mailto:idasegersson@yahoo.se
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BILAGA 3 

 
Fråga 13. Såhär i efterhand, hur upplevde du valet till gymnasiet? 
 

Enkät 1.   

Hade svårt att välja program och hade även velat gå på en annan skola. Programmet jag valde 

las ner och jag hade 1 vecka på mig att välja en annan skola eftersom att det val i 

omvalsperioden. Min Studie-vägledare tyckte och tjatade att jag skulle välja denna skola jag 

går på nu. 

  

Enkät 2. 

För att jag visste ungefärligt vad jag ville bli. 

 

Enkät 3. 
Jag kände mig vilsen i vad jag skulle välja till gymnasiet 

 

Enkät 4. 
Det har så stor påverkan på vad som händer efter gymnasiet och man vet inte själv vad man 

vill. 

 

Enkät 5.  
Hade ingen aning om vad jag skulle välja så jag tog bara något. 

 

Enkät 6. 
Jag fick inte jättemycket information om linjerna.  

 

Enkät 7.  
Det fanns inte riktigt något annat än samhäll som jag kände passade. 

 

Enkät 8.  
Jag upplevde det bra. Jag visste inte först vad jag ville ha så tog samhäll. 

 

Enkät 10. 
Fanns inte så mycket att välja på och visste inte riktigt va alla innebar. 

 

Enkät 11. 
Visste inte vad jag ville jobba med i framtiden och det fanns mycket att välja mellan.  

 

Enkät 12. 
Jag visste vad jag ville gå för linje 

 

Enkät 13.  

Jag kände inte att man visste tillräckligt om de olika linjerna så jag valde mest för att den 

verkade bra. 

 

Enkät 14. 
Jag visste inte vad jag ville bli och samhällslinjen är bred. 
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Enkät 15. 
Svårt att veta vad man vill utbilda sig till. 

 

Enkät 17. 

Beslutsångest 

 

Enkät 19. 

Visste inte mycket om linjerna 

 

Enkät 20.  
Bra vägledning 

 

Enkät 21. 
Bra vägledning 

 

Enkät 24. 

Har alltid varit inställd på Lagman hela tiden och Samhäll tyckte jag verkade bra efter en 

vecka prao i SA11. 

 

Enkät 26. 

Det var stressigt, man visste typ inget. 

 

Enkät 27. 

För jag var och är fortfarande inte säker på vad jag vill bli. 

 

Enkät 29. 

Fick för lite information och tid. 

 

Enkät 30. 

Svårt val och hade ont om tid. 

 

Enkät 31. 

Visste inte vad jag ville läsa eller vilken skola jag ville gå på. 

 

Enkät 32. 

Jag visste vad och vart jag ville gå och hade fått bra info. Kände mig säker. 

 

Enkät 34. 

Svårt att bestämma sig när man inte hade någon större uppfattning om skolorna. 

 

Enkät 35. 

Svårt att välja vilken skola man skulle gå på. 

 

Enkät 36. 

Hade några olika linjer jag valde bland. Var dock säker på vilken som passade mig bäst. 

 

Enkät 37. 

Visste ej var jag ville gå. 
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Enkät 38. 

Man var osäker och skulle velat ha mer info och tid. 

 

Enkät 40. 

Visste redan vad jag skulle gå. 

 

Enkät 41. 

Jag visste redan vad jag skulle välja. 

 

Enkät 42. 

Man valde smidigt och lätt det man ville. 

 

Enkät 43. 

Jag ville inte pendla. 

 

Enkät 45. 

Det var inga problem. 

 

Enkät 47. 

För jag visste ungefär vad och vart jag ville gå. 

 

Enkät 48. 

Jag visste inte vad jag ville bli men samhäll ger en bra utbildning. 

 

Enkät 49. 

Jag tyckte det var det rätta valet, jag gick efter mina behov. 

 

Enkät 50. 

DLG lockade (De la Gardie gymnasiet) 

 

Enkät 51. 

Ingen åsikt. 

 

Enkät 52. 

Man fick lätta och bra instruktioner. 

 

Enkät 53. 

Var ganska säker på vad jag ville. 

 

Enkät 57. 

Jag visste vart jag ville gå. 
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Fråga 15. Känner du dig nöjd med ditt val idag? 
 

Enkät 1.   

Hade velat gå på en annan skola. Programmet är bra. 

 

Enkät 2. 
Det är väl det jag tror passar mig bäst. 

 

Enkät 3. 
Tar ju tid att ”hitta rätt” och inriktningen har ju inte börjat än. 

 

Enkät 4. 
Vet fortfarande inte vad jag vill göra efter gymnasiet men trivs på skolan 

 

Enkät 5. 
Linjen är inget för mig. 

 

Enkät 6. 
Jag trodde inte det skulle vara mycket plugg på högskoleförberedande. 

 

Enkät 7.  
Känns bra helt enkelt. 

 

Enkät 9.  
Tycker att det är privat faktiskt! 

 

Enkät 10. 

Det är kul och intressant 

 

Enkät 11. 
Bred linje, kan bestämma mig senare vad jag vill jobba med osv.  

 

Enkät 12. 
Jag trivs bra i skolan och i klassen 

 

Enkät 13. 

Jag trivs i klassen och jag har lärt mig mycket! Bland annat att ta eget ansvar. 

 

Enkät 14. 

Det är en bra klass och linjen är bred + att media är roligt 

 

Enkät 15. 
För att jag bara är det, trivs jättebra i klassen och med lärarna. 

 

Enkät 16 
Bättre än i högstadiet 

 

Enkät 18. 

Det går jätte fint det är en festlig linje 
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Enkät 19. 
Det är en bra klass och jag får förberedande inför högskolan. 

 

Enkät 20. 
Trivsamt  

 

Enkät 21. 

Trivsamt 

 

Enkät 26. 

Trivs bra, skolan och linjen var bättre än jag trodde. 

 

Enkät 27. 

Det är en bra utbildning. 

 

Enkät 29. 

Trivs på skolan och linjen. 

 

Enkät 30. 

Nära till skolan, bra kurser+ personal. 

 

Enkät 31. 

Jag började på DLG (De la Gardie gymnasiet) men bytte till Lagman vilket jag är nöjd med. 

 

Enkät 34. 

Skolan är bra. 

 

Enkät 35. 

Vet inte. 

 

Enkät 36. 

Trivs med lektionerna och det känns som om jag hamnat rätt. 

 

Enkät 37. 

Känns väl ok. 

 

Enkät 38. 

Men inte med valet av skolan pga nedläggningen. 

 

Enkät 39. 

Det är awesome 

 

Enkät 40. 

Både ja och nej. Tänkte inte så mycket när jag gjorde valet, om jag hade vetat att det var så 

här mycket plugg på denna linje i 9:an skulle jag valt något annat. 

 

Enkät 41. 

Jag trivs i klassen och jag trivs med arbetet. 
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Enkät 42. 

Bra skola, bra utbildning. 

 

Enkät 44. 

Det är en bra skola. 

 

Enkät 45. 

Det är en mycket fin skola. 

 

Enkät 47. 

Bra klass och är mycket nöjd med lärarna. 

 

Enkät 48. 

Bra utbildning. 

 

Enkät 49. 

Älskar skolan och lärarna på Lagman. 

 

Enkät 51. 

Det är ett bra program. 

 

Enkät 52. 

Trivs bra i klassen och är nöjd med linjen. 

 

Enkät 53. 

Allt fungerar bra. 

 

Enkät 54. 

För jag gick i Lysekil först men var tvungen att byta. 

 

Enkät 56. 

Trök att skolan ska stänga. 

 

Enkät 57. 

Skolan är bra. 

 

 

Fråga 16. Vill du berätta något mer? 
 

Enkät 1. 

Att man ska hjälpa en elev att komma till den skolan den vill. 

 

Enkät 2.  

Väl framme vid val av ämnen i tvåan var det mycket mer begränsat än vad man informerats 

om i 9:an. 

 

Enkät 5. 
Man får inte byta linje om man inte trivs. 
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Enkät 6. 
Man får inte byta linje om man inte trivs efter ett tag. 

 

Enkät 7. 
Nej. 

 

Enkät 9.  

Tycker att det är privat faktiskt! Jag gillar köttbullar 

 

Enkät 16. 

Nej 

 

Enkät 18. 

Nej 

 

Enkät 31. 

Tråkigt att skolan ska slänga. 

 

 

 

 

 

 

 

 


