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Sammanfattning 

Undersökningen visar vilken form av studie- och yrkesvägledning elever i år 8, i två kommuner, 

tagit del av. Den visar även vilken information de önskar få och vilka förväntningar de har på 

vägledningen inför det stundande gymnasievalet. Metoden som använts är en 

enkätundersökning med fasta svarsalternativ och utrymme för elevens egen åsikt.  

Undersökningen visar att eleverna tagit del av studie- och yrkesorientering genom åren i 

grundskolan. Den visar även att de vill få en personligt utformad vägledning med en vägledare 

de känner förtroende för. För att få studie- och yrkesvägledningen att fungera på bästa sätt för 

eleverna inom skolan, krävs att modeller utformas gemensamt av studie- och yrkesvägledaren, 

rektor och övrig personal, så att eleverna upplever att informationen de får inte är allmängiltig 

utan svarar mot deras enskilda behov.  
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Inledning 

Inför det nionde skolåret har eleverna ännu inte tagit del av det massiva informationsflöde om 

gymnasieskolor och programutbud som kommer att ske inför det kommande gymnasievalet. 

Eleverna i år åtta har genom undervisningen under sina år i grundskolan fått egna erfarenheter 

som gett tankar och åsikter kring studier och yrken. I undersökningen försöker vi få fram hur 

deras studie- och yrkesorientering sett ut genom åren i grundskolan, och hur de ser på sig själva 

inför det kommande gymnasievalet samt hur de tycker att vägledningen bör utformas. 

 

 Den första organiserade syoverksamheten startade i och med inrättandet av enhetskolor som tog 

form under 1940- talet (Nilsson 2005) och där syftet var att ge ”skolungdomen vägledning till 

utbildning och yrke” Därefter har reformerna och olika syoorganisationer varvats i olika 

försöksverksamheter i både skollag och läroplaner under de senaste 60 åren. 

 

I den nuvarande skollagen SFS(2010:800) kapitel 2 § 29 står det följande om vägledningen;  

 

Elever i alla skolformer utom förskolan och förskoleklassen ska ha tillgång  

till personal med sådan kompetens att deras behov av vägledning inför  

framtida utbildnings- och yrkesverksamhet kan tillgodoses. Även den som  

avser att påbörja en utbildning ska ha tillgång till vägledning. 

 

Den nya skollagen har ett något tydligare uppdrag än den tidigare. Märks det ute i 

verksamheten? Lagen ger ingen direkt riktlinje om hur verksamheten ska genomföras. 

Skolverket har gjort kvalitetsundersökningar som visat att det funnits brister i studie- och 

yrkesorienteringen (Skolverket 2008). Med anledning av detta utarbetades allmänna råd och 

kommentarer om studie- och yrkesorientering, som ett uppdrag för hela skolan. Allt för ofta har 

studie- och yrkesorientering blivit ett uppdrag enbart för den enskilda studie- och 

yrkesvägledaren. 

 

Arbetsmarknaden förändras snabbt och mängder av information om hur och varför de olika 

skolorna vill att eleverna ska välja just deras program och skola, strömmar ut. Det ställs höga 

krav på grundskolan att rusta eleverna inför dessa val. Studie- och yrkesorientering förekommer 

på olika sätt i undervisningen och är ett sätt att ge information om hur omfattande och mycket 

det finns att ta del av inför sina kommande val till studier och arbeten. En väl fungerande studie- 

och yrkesorientering är av betydelse för att eleverna ska kunna fatta viktiga beslut rörande sin 

framtid (Skolverket 2009a). 

 

Inom skolan ska eleverna få möjlighet att möta olika vuxna yrkesverksamma från varierande 

yrkesområden, både genom studiebesök samt genom att skolan bjuder in företrädare från 

näringslivet som kan dela med sig av erfarenheter från arbetslivet. I skolans undervisning bör de 
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få de kunskaper om yrke och arbetsliv som tillsammans med elevernas egna erfarenheter kan 

vara värdefulla för framtida arbetsgivare (Ibid). 

 

Vägledningen på skolan ska utgå från eleven och dess möjligheter inför kommande val. 

Eleverna ska kritiskt kunna granska all den information de får om olika utbildningar och yrken. 

Informationen om studier och yrken som de får på skolan ska vara aktuell och tillförlitlig samt 

tillgänglig när behovet finns (Ibid). 

 

Under vårt arbete med B-uppsatsen Uppdrag studie- och yrkesvägledare (Dagsdotter & Fröjdh 

2011). Framkom det att uppdraget utifrån de Allmänna råd och kommentarer om studie och 

yrkesorientering (Skolverket 2009a) inte var tolkat enhetligt utan var beroende av vem som 

hade befattningen Studie- och yrkesvägledare eller rektor på skolan.  Undersökningen belyste 

uppdraget ur ett vägledar och ledningsperspektiv (Dagsdotter & Fröjdh 2011). I undersökningen 

vi nu genomför har frågorna om studie och yrkesorienteringen utformats från styrdokument, 

forskning och relevant litteratur. Frågorna är utformade för elever, det vill säga elevens 

upplevelse av studie- och yrkesorientering genom skolåren. 

 

Denna undersökning ska ge en bild av hur vägledningen inom den kommunala grundskolan ser 

ut i våra hemkommuner inför starten i år nio. Därför har vi valt att, genom enkäter låta elever ur 

år 8 få ge sin syn på vad vägledning är för dem inför det kommande gymnasievalet. Vår 

upplevelse av den vägledning vi mött under praktik och genom litteratur samt tidigare egna 

erfarenheter av skolans arbete kring vägval är att det inte verkar finnas något direkt stöd i 

styrdokument eller någon riktig uppfattning av vad det egentligen är eleverna efterfrågar inför 

sina karriärval. Vägledningen som den beskrivs i Gr 11 där förstärkt stöd för studie- och 

yrkesvägledning som hela skolans ansvar som en kompletterande skrift pga. tidigare upptäckta 

brister i styrning och ledning i vägledningsfrågor (Skolverket 2009a). Skriften verkar inte ha 

haft någon särskild genomslagskraft.  Synen på studie- och yrkesvägledning och sättet hur 

vägledning bedrivs inom grundskolan är i stort sett är oförändrat trots ny lagtext. Eleverna 

erbjuds en vägledning som de kanske inte har efterfrågat på grund av sin okunskap om vad 

vägledning innebär. Ur ett demokratiskt elevperspektiv måste det finnas möjlighet för eleven att 

sätta sig in vad den vill ha i form av vägledning. I slutänden ska detta generera väl underbyggda 

val inför framtiden(Ibid). 

Undersökning är gjord i våra hemkommuner. Den genomfördes på sex kommunala grundskolor, 

tre i varje kommun. Ca 120 st. elever i år åtta har fått besvara enkäten. I vår förra undersökning, 

som gjordes i samband med B-uppsatsen, utelämnade vi elevperspektivet på grund av tidsbrist. 

Det är elevperspektivet som är det mest intressanta inför vårt kommande yrkesutövande också 

för att se vad eleverna har för behov av stöd inför sina val. Vi båda har bakgrund i skolans värld, 

en som idrottslärare och en som fritidspedagog och skoladministratör. Vi har båda sökt oss till 

studie- och yrkesvägledarutbildningen för att vi trivs inom skolmiljön. Det är där vi ser vårt 

framtida arbete. Vi har under vår utbildning träffat både vägledare och skolledare samt elever 

som vittnat om att uppdraget inte alltid är så tydligt. Det vore av intresse att ta del av vad 

eleverna har för kunskaper med sig inför valet. Vi har valt att göra undersökningen i våra 

hemkommuner av närhetsprincip. 
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Syfte 
 

Genom den här undersökningen vill vi ta reda på hur elever i år 8 upplever sig vara informerade 

om studie- och yrkesorientering, samt beskriva vad eleverna efterfrågor inom vägledning för att 

kunna göra väl underbyggda val. Nedan följer våra forskningsfrågor. 

 

Har elever fått studie och yrkesorientering i enlighet med de allmänna råden? 

Tror sig eleverna ha information om framtida yrkeslivet och dess förväntningar? 

Hur skulle eleverna vilja få sin individuella vägledning utformad inför kommande gymnasieval?  
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Bakgrund 

Vägledning för elever inom grundskolan bedrivs utefter vägledarens egna utgångspunkter. Detta 

är något som märkts tydligt under vår praktik. Vare sig rektorer eller studie- och yrkesvägledare 

har kunnat påvisa att de grundar sin vägledning på de allmänna råd som ska vara till stöd för 

styrning och ledning av studie- och yrkesorienteringen inom skolan (Skolverket, 2009a). Borde 

man inte lyssna mer till eleverna och vad de efterfrågar för att de ska kunna komma fram till väl 

underbyggda framtids val . I litteraturen beskrivs vägledningen som en händelse som sker under 

det sista året innan gymnasievalet. Vi anser att det är lite sent att låta eleverna vänta på 

vägledningskontakt ända till i år nio och då bara passivt få ta emot samtal utan att kanske veta 

vilken sorts information de vill ha och efterfrågar. Därför vore det intressant att redan i år åtta ta 

reda på vad eleverna vill ha och om de vet vad de har rätt till. Har de haft någon kontakt tidigare 

och hur har den sett ut? Har eleverna upplevt att skolan gett studie- och yrkesorientering genom 

skolåren? För eleverna kan det vara svårt att veta vad de har rätt till. Skolans styrning och 

ledning i studie och yrkesorientering har brister.  

 

I allmänna råd och kommentarer om studie- och yrkesorientering (Ibid):  

För att skolans studie- och yrkesorientering ska ge goda förutsättningar att fatta 

beslut om studie- och yrkesval är det viktigt att alla som arbetar med elever 

medverkar.  

 

Skolornas studie- och yrkesorientering verkar otydlig för elever. I år åtta kommer de insatser 

som ökar elevernas medvetande inför kommande studie- och yrkesval genom gymnasiemässor 

och prao. Det är viktigt att göra eleverna väl förberedda inför de val de gör i år nio (Lindh, 

1997). Det kan även finnas behov av individuella samtal kring val tidigare under skoltiden. 

Finns det en väl fungerande vägledning i skolan motverkar den att eleverna genomför felaktiga 

val som blir kostsamma både för dem och för samhället. 

  

I B-uppsatsen Uppdrag studie- och yrkesvägledare, visade det sig att uppdraget studie- och 

yrkesvägledning var otydligt. Det fanns ingen gemensam syn på hur den skulle planeras och 

genomföras. Rektorer och vägledare som tillfrågades då hade en bild av hur de ville att arbetet 

skulle planeras och genomföras för sin egen verksamhet (Dagsdotter & Fröjdh, 2011). Vi vill nu 

ta reda vad de elever som snart ställs inför gymnasievalet önskar veta, och vad de vet, om 

studie- och yrkesorientering i skolan.  

 

2008 publicerades Kvalitet i studie och yrkesorientering av skolverket som stöd för att studie- 

och yrkesvägledning är hela skolans uppdrag. 2009 publicerades Allmänna råd och 

kommentarer om studie- och yrkesorientering av Skolverket som ett extra stöd för studie- och 

yrkesorientering i skolan.”Syftet med de allmänna råden och kommentarerna är att de ska bidra 

till att förbättra studie- och yrkesorienteringen inom samtliga skolformer så att verksamheten 
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blir likvärdig och av hög kvalitet i hela landet”(Skolverket 2009a). Dessa publikationers 

genomslag kanske kan ses i resultatet av undersökningen.  

 

I undersökningen är vi medvetna om att vår egen kunskap och våra egna värderingar påverkar 

våra tolkningar i den sociala verklighet vi befinner oss i. Medvetenheten om det gör att vi kan 

hantera resultatet på ett objektivt sätt. Vi har tagit del av litteratur som berör vårt område och vi 

har genomfört en enkätundersökning med elever från år åtta. Enkätsvaren behandlas 

anonymiserat för att undvika personiga tolkningar av resultatet och med stöd i den litteratur vi 

funnit i ämnet. 

 

Vance Peavy skriver om konstruktivismen som påverkat vår kunskapssyn. 

En konstruktivistisk vägledare arbetar med människors livserfarenheter som konstruerats i en 

social miljö och i kontakten med andra. I vägledningssamtalet ges individen möjlighet att ta 

reda på hur det kommer sig att hon lever det liv hon gör och i det avseendet öppnas också 

möjligheterna att reflektera och fundera över tänkbara alternativ i framtiden (Peavy, 1998). 

Inom konstruktivismen menar man också att varje individ är unik och att hennes 

könstillhörighet inte bör utgöra hinder och begränsningar för hennes utveckling (Ibid). 

Uppsatsens kunskapssyn vilar på studie- och yrkesvägledarnas etiska riktlinjer som finns 

specificerade i Sveriges vägledarförenings etiska deklaration
1
 

 

Samhällsforskare gör tolkningar av sociala miljöer, händelser och processer som individer 

tillskriver vissa fenomen. Vilket betyder att man som forskare måste ta hänsyn till både 

individen och dennes förståelse i denna forskning (May, 2001). Med ett holistiskt synsätt 

kommer individen och dess tankar och hur de svarar på frågorna att tas på största allvar(Ibid.) 

 

 

Anknytande styrdokument, forskning och litteratur 
 

Styrdokument 

I Lg-11 kan man läsa följande om studie- och yrkesvägledning och orientering 

Studie- och yrkesvägledning 

Tillgång 

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. 

                                                      
1
 http://vagledarforeningen.org/sites/default/files/SVF_Etiska_riktlinjer_2007_0.pdf (2012/05/09) 

http://vagledarforeningen.org/sites/default/files/SVF_Etiska_riktlinjer_2007_0.pdf
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Behörighet 

30 § För att få anställas utan tidsbegränsning för studie- och yrkesvägledning ska 

den sökande ha en utbildning avsedd för sådan verksamhet. 

Den som inte uppfyller kravet enligt första stycket får anställas för studie- och 

yrkesvägledning för högst ett år i sänder. 

 

Det är en förstärkning av vägledningen i jämförelse med lpo-94 Där man kan läsa följande om 

studie- och yrkesvägledning (lpo-94). 

 

Studie- och yrkesvägledaren, eller den personal som fullgör motsvarande 

uppgifter, skall informera och vägleda eleverna inför den fortsatta utbildningen 

och yrkesinriktningen och därvid särskilt uppmärksamma möjligheterna för 

elever med funktionshinder samt vara till stöd för den övriga personalens studie- 

och yrkesorienterade insatser. 

 

Numera har alla som har behov av vägledning inför studier rätt till den. Det finns också ett 

tydligare uppgiftskrav. Behörighetskravet på utföraren har också tydliggjorts i den nya lagen. 

Har eleverna upplevt att de fått vägledning i enlighet med styrdokumenten? 

  

Anknytande forskning 

 

Forskning och studier inom ämnet studie och yrkesvägledning har varit svår att hitta. Vilket vi 

har märkt då vi försökt att hitta relevant material för att se hur uppdraget av vägledning har 

förändrats i både positiv och negativ mening. Nedan följer den litteratur och forskning vi funnit 

relevant till vår undersökning om elevers kunskaper och efterfrågan på vägledning.  

 

Sedan januari 2006 finns av Vetenskapsrådet
2
 ett finansierat forskningsnätverk för att bland 

annat utveckla ett nära samarbete i forskningsfrågor inom området karriärval och vägledning. 

Verksamheten utgörs av verksamma forskare vid de tre lärosätena - Malmö, Stockholm och 

Umeå – som anordnar studie- och yrkesvägledarutbildning.  

I nätverket ingår även forskningsgruppen STEP
3
 vid Uppsala universitet, där man bedriver 

forskning med hög relevans för vägledningsområdet.  

 

Fyra av de forskare som har bedrivit forskning inom karriärvägledning är Lindh, Fransson, 

Lundahl och Nilsson. De två förstnämnda har i en gemensam undersökning. Ungdomars 

utbildnings- och yrkesval – i egna och andras ögon, undersökt hur behovet för ungdomars 

beslutsunderlag och strategier se ut när det gäller tänkande och handlande inom studie- och 

yrkesorientering (Skolverket, 2004). De menar på att dagens elever ska utveckla sin egen 

identitet och samtidigt fatta avgörande beslut inför sin kommande framtid genom gymnasieval. 

Utifrån detta vill de med sin undersökning belysa att en väl fungerande vägledning är av stor 

betydelse, vilket även framhålls i andra nationella och internationella studier.  

 

Även i Lundahls Att bana vägen mot framtiden berörs övergången mellan skola, arbete och 

                                                      
2
 Statlig myndighet som ger stöd till grundläggande forskning av högsta vetenskapliga kvalitet. 

3
  Studies in Educational Policy and Educational Philosophy. 
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högre utbildning i en mycket föränderlig tid och i forskningsresultatet uppmärksammas även 

hur eleverna ska få kunskap och insikt för att kunna göra väl underbyggda val genom en 

vägledning som ska underlätta för dem men som kanske inte finns (Lundahl 2010).  

 

I kapitel tre i boken (Ibid) har författarna Dresch och Lovén i sin enkätundersökning ställt ett 

antal frågor till elever i år nio. De vill veta hur eleverna beskriver sin självkännedom och vilka 

kunskaper de har om alternativen inför sitt gymnasieval. I undersökningen visade det sig även 

att det eleverna önskade sig var att få tid till att det eleverna önskade sig var att få tid till att 

diskutera sin personliga situation men att även mer information som handlade om utbildning, 

yrke och arbete efterfrågades. I undersökningen framkom det också att eleverna inte i förväg 

visste vad vägledningssamtalet skulle handla om, och därför hade de svårt att få möjlighet att 

förbereda sig.  

 

I Nilssons avhandling Studie- och yrkesvägledning i kommunal grund och gymnasieskola 

beskriver han hur vägledning inom det offentliga skolväsendet i Sverige har bedrivits och hur 

vägledningsbehovet såg ut vid genomförandet av undersökningen (Nilsson, 2006). Han berör 

även hur vägledningen ska utformas, för att den som arbetar med vägledning ska kunna ge 

eleverna det som de efterfrågar och utföra utifrån sitt uppdrag inom sin profession och efter 

gällande riktlinjer.  

 

De riktlinjer för studie- och yrkesvägledning som är gällande för den här undersökningen ligger 

fast i skollagen (SFS, 2010:800). där man utgår från att varje elev i alla skolformer ska ha 

tillgång till personal med kompetens att ge dem deras behov av vägledning för att kunna göra 

väl underbyggda val inför sin framtida utbildnings- och yrkesverksamhet. I läroplanen för Gr 11 

kan man ta del av att skolan ska främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, 

kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Även i läroplan för GY 

11 (Lpf-94). står att Gymnasieskolan ska nära samverka med de obligatoriska skolformerna, 

arbetslivet, universiteten och högskolorna samt med samhället i övrigt. Resultat från nämnda 

undersökning visar att möjligheter att nå dessa mål inte alltid är säkerställda utifrån deras 

resultat.  

 

Utifrån tidigare forskning har frågorna i enkäten om elevernas önskemål inför gymnasievalet 

utformats. I svaren från undersökningen finns möjlighet att se om eleverna har den 

självmedvetenhet utifrån sina tidigare erfarenheter som har betydelse för dem inför sina val. 

Samt för att se vad det är som kan komma att styra deras framtida val. Om det är egenintressen 

eller om det är någon annan/annat som påverkar valet.          

 

Karriärvalsteorier 

 

Social Cognitive Career Theory (SCCT) är en karriärutvecklingsteori som utgår från det 

socialkognitiva, där individens tilltro till sig själv har en stor betydelse för hur man kan påverka 

sin egen utveckling och omgivning. Teorin utvecklades av R. Lent, S. Brown och G. Hackett, 

professorer i psykologi som under -90 talet vidareutvecklade SCT teorin som är grunden till 

(SCCT) Den bygger på sociala inlärningsteorier där personliga egenskaper och miljö har stor 

betydelse för individens egna beslut. Individer med en stark självtillit har störst möjligheter, 

utifrån denna teori, att nå sina mål genom ett förändrat beteende. Personer som har en lägre 
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självuppfattning kan bli begränsade i sitt liv och sina karriärmöjligheter i framtiden (Brown 

2002).  

 

Teorin utmynnar utifrån tidigare forskning som gjorts av Hackett, Betz och Krumboltz som bl.a. 

studerade hur kvinnor i olika etniska minoritetsgrupper uppfattade sig själva och sin omgivning, 

samt hur miljö och andra påverkansfaktorer resulterade i människors intressen och värderingar. 

Utifrån det kom individens olika möjligheter fram.   

Inom teorin finns det ett antal huvudpunkter som kan påverka de egna karriärvalen i livet (Ibid). 

Dessa är bland annat: 

 

 Self-efficacy, människans förmåga att tro på sin egen förmåga. 

 Omgivningens krav och påverkan.  

Tidigare prestation och resultat. Misslyckande - erfarenheter    

 

Teorin känns modern då fokus inom karriärvägledning ligger på individen. Ingen tvingas längre 

att utföra något som inte ligger i linje med individens intresse. Däremot finns möjlighet att 

genom perspektivvidgning som till exempel Coachning få individen på annat spår. Det är viktigt 

att inom teorier lyfta fram personliga egenskaper som gör det möjligt för individen att komma 

fram till och nå beslut. Trots påverkan och inverkan från tidigare kontext som till exempel klass, 

kön och etnicitet (Ibid). 

 

Teorin ger stora möjligheter för de individer som har särskilda behov. De har säkert ofta fått 

höra att deras särskilda behov begränsar dem och deras möjligheter. Genom att titta på 

individens erfarenheter öppnas det upp nya möjligheter. Det är viktigt att inte låsa sig vid 

hindret utan se till möjligheten för individen (Ibid). 

 

Teorin är modern för att det under det senaste decenniet har lagts fokus på individuella 

möjligheter både inom studier och inom yrkesutövande. Allt fler individer har getts möjlighet 

trots olika bakgrund att förverkliga sig själva bland annat genom studier. Det är en 

individstärkande metod. Teorin har ett konstruktivistiskt synsätt och värde genom att vägledaren 

har möjlighet att ta reda på och informera sig om tidigare referenser och erfarenheter från 

individen som kan leda till att det görs väl underbyggda val, men det är inget som definieras 

eller nämns i texten (Ibid).       

 

Även Gottfredson Theory of Circumscription, comromise and selfcreation från 1981 (Höjdahl, 

Poulsen 2009). grundar sin karriärvalsteori utifrån sociologin och psykologin och utgår från den 

kognitiva kartan. Hon hämtar även inspiration från Hollands karriärvalsteori samt hos Supers 

utvecklingsteori om karriärvalet. Hon har med utgångspunkt från dem identifierat fyra begrepp 

som blir de centrala i hennes teori: den ålderrelaterade lärandeprocessen, utvecklingen av 

Jaget/självet, begränsningsprocessen, kompromissprocessen. Teorin grundades när Gottfredson 

reflekterade över de skillnader som kan identifieras mellan olika samhällsgrupper i studie- och 

yrkesvalet. Teorin är inte en lösning på problematiken utan mer en förklaring till hur det går till 

i valprocessen och vilka faktorer som påverkar. 

Gottfredson är en förespråkare för vägledning, hon menar att kartläggning och vidgning av 

perspektivet av individen gör att vägledning kan innebär att man kan göra val som bryter mot de 

begränsningar som finns med sedan barndom. Att man i karriärvalet är i en process att finna sig 
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själv och hitta det sammanhang där man bäst passar in. I valet finns begränsningar och 

kompromisser som måste göras (Ibid).  

 

Karriärvalsteorierna har vi utgått ifrån när vi utarbetat frågorna om hur de ser sig själva i 

vägledningsprocessen och sin egen upplevelse i samband med sitt gymnasieval. Forskningen vi 

tagit del av redogör för de som redan genomfört sina val. Vår undersökning är gjord på år åtta 

och var för att ta reda på om det tänkte lika inför valen som de som gjort sina val. 

 

Anknytande litteratur 

 

Det finns ett flertal sätt att se till att vägledning får den betydelse som både vägledare och elever 

efterfrågar enligt författaren Amundson i boken Aktivt engagemang. Han lägger fram idéer om 

hur viktigt det är med ramar och struktur i vägledningsprocessen (Amundson 2000). Han menar 

att hur ramstrukturen förmedlas är det avgörande för hur väl man lyckas att inleda en positiv och 

väl preciserad relation inför vägledningen tillsammans med eleven. Vägledningen bör 

genomsyras av en ömsesidig respekt för individen och processen. Viktigt är också att individen 

får en känsla av sammanhang i sin valsituation. Att stärka individen inför det kommande valet 

blir det som är avgörande för att nå goda resultat med processerna (Ibid.). 

 

Projektet Vägledning i förändring (Dresch & Lovén, 2003) tillkom för att ta fram 

kvalitetskriterier för god vägledning. Som första steg i projektet genomfördes en intervjustudie 

bland vägledare i några av landets kommuner. Resultaten av intervjuerna visade att de flesta 

vägledare önskade en förbättring och utveckling av studie- och yrkesvägledning för att kunna 

möta upp elevernas behov. Det rådde stora oklarheter vad gäller vägledarrollen och 

styrdokumenten ansågs oklara och inte ge tillräckligt med stöd. Det upptäcktes även oklarheter 

angående begrepp kring vägledning och att forskning och metodutveckling halkat efter. 

Konsekvensen av detta blev en brist på samsyn och att flera vägledare kände en otrygghet ute i 

verksamheterna vilket försvårar i arbetet med vad de gör och vad de borde göra ute på skolorna 

(Ibid). 

 

Litteratur som påvisar elevernas syn och efterfrågan av vägledning är bland annat 

Samtalet i studie- och yrkesvägledningsprocessen (Lindh, 2009). Författaren har i sin 

avhandling fokuserat på samtalet mellan studievägledare och sökande/elev och där hon framför 

allt intresserar sig för hur eleven kan göra sig hörd, samt elevernas funderingar och 

förväntningar på vad som kommer att hända i samtalen.   

 

Lindh tar också upp hur elever får ta emot både den efterfrågade informationen men även hur 

eleven ställer sig till att få icke efterfrågad information. Undersökningen är genomförd genom 

ett antal kvalitativa intervjuer med vägledare och elever ur år nio innan kommande 

vägledningssamtal, inför gymnasievalet. Även i denna undersökning, som är kallad till ett 

vägledningssamtal, menar författaren att det är tveksamt om eleven förstår och kan ta tillvara 

tillfället på bästa sätt. För att ge eleven större möjlighet att kunna och våga göra sig hörd så 

ligger ett stort ansvar på den som vägleder(Ibid).  
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För vägledningssituationen är det betydelsefullt på vilket sätt skolan förberett eleverna under 

deras skoltid. Det är viktigt att de fått möjlighet att lära känna sig själva och fått kunskap om sin 

egen person i förhållande till arbete, yrke och utbildning. Detta avgör i sin tur hur det enskilda 

samtalet utformas. Studien visar även att den vägledare som inte behärskar kommunikativ 

kompetens hindrar den sökande att göra sig hörd. Eleven vågar inte säga vad den vill eller 

tycker och riskerar då att inte få den information som den skulle vilja ha under sitt samtal(Ibid).  

 

Eleven får ta emot information som den i någon mån efterfrågar inför sitt utträde ur grundskolan 

såsom information angående utbildning, yrke och arbete. Den är oftast lika för alla sökande, 

medan elevernas personliga funderingar i samband med valet är olika. Lindh menar att 

vägledare ger mer information som eleven egentligen inte efterfrågar bland annat för att 

vägledaren inte ser den sökandes behov. Efterfrågan från eleven kanske endast bestod av 

information om olika program men den blev även informerad om vilka yrken man har möjlighet 

att arbeta inom efter avslutad utbildning.(Ibid).  

 

I Att bana vägen mot framtiden beskriver författarna Dresch och Lovén hur unga tänker och 

agerar efter grundskolan (Lundahl 2010). Författarna har ställt ett antal frågor till elever om hur 

de vill beskriva sin självkännedom och vilka kunskaper de har om alternativen inför sitt 

gymnasieval. Undersökningen genomfördes utifrån ett antal frågor i en enkätundersökning. 

Utvärderingen av undersökningen visade på att eleverna var nöjda med sitt gymnasieval men att 

de ändå efterfrågade mer information om de program de valt. 

 

En del av de frågor som eleverna fick besvara handlade om hur de upplevde 

vägledningsprocessen. Där framkom det att det viktigaste var att få tid att diskutera sin 

personliga situation, men även allmän information som handlade om utbildning, yrke och 

arbete. I undersökning framkom även att eleverna inte i förväg visste vad vägledningssamtalet 

skulle handla om, och utifrån det hade eleverna svårt att få möjlighet att förbereda sig(Ibid).  

 

Undersökningen visar också att information om gymnasievalet kräver en viss förkunskap om 

yrke och arbete för att eleven lättare ska kunna förstå ett samband mellan erfarenheter, kunskap 

och information efter avslutat gymnasieprogram. Detta är något som till exempel prao har stått 

för tidigare. Viktiga aspekter som elevens omedvetenhet om de egna resurserna och vilken 

betydelse dessa har för valet till gymnasieskolan kunde också påvisas.(Ibid).   

 

I Kvalet inför valet – om elevers förväntningar och möten med vägledare i grundskolan. 

Beskriver Lovén hur vägledaren, i samtal med eleverna, försökt prata med dem om deras 

självbilder och erfarenheter och med hjälp av detta identifiera de alternativ som är tillgängliga 

för eleven (Lovén, 2000). Han menar även att om eleven har brister i sin kunskap om sig i sin 

situation eller om sig själv så har vägledaren i ett begränsat antal samtal möjlighet att öka 

elevens insikter. Det är två processer eleverna möts av. Dels den kring hur de själva funderar 

kring sitt val samt hur den skola de söker till gör sitt urval. Mellan grundskola och gymnasium 

finns det behörighets- och urvalsregler som styr hur elevens valmöjligheter ser ut. Det gör 

vägledningen komplex.  
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I en undersökning som Lovén hänvisar till beskriver eleverna vägledaren som en person som 

äntligen lyssnade till dem och ibland fick vara länk mellan elev och lärare. Eleverna på 

gymnasieskolan riktade dock viss kritik till vägledarna i grundskolan där man tyckte att 

informationen varit undermålig. I rapporten diskuterades även elevers omognad, osäkerhet, och 

bristfälliga erfarenheter, där ett av förslagen var utvidgad praktisk yrkesorientering.  

I boken forsätter Lovén att beskriva elevers förväntningar och de krav som de ställer på 

vägledning. Kraven de hade på vägledaren var så många att den rollen skulle vara näst intill 

omöjlig att fylla. Slutsatsen av detta är att eleverna önskade mer och bredare information men 

samtidigt att den skulle vara mera individanpassad efter deras behov. Deras självkännedom och 

olika tänkbara alternativ är av vikt för dem inför valet. De flesta eleverna upplevde störst stöd 

från föräldrar och vägledare framför lärare och kamrater. När eleverna fått klart för sig vad 

vägledningen innebär och mer insikt om sig själva samt mer information upplevde de den 

enskilda vägledningen som mer givande för dem (Ibid).  

 

Att stärka elevernas självkännedom och självinsikt kräver en större insats av vägledning på 

grundskolan. Valprocessen kan bli en kompromissprocess som eleven tvingas ta ställning till 

utefter sina förutsättningar. Valet blir då en begränsning för eleven. Eleverna har svårt att sätta 

ord på vad det är de förväntar sig av vägledningssamtalet. De önskar mycket information inför 

den kommande valsituationen men hade ingen uttryckt förväntning av att diskutera sin egen 

självinsikt eller självkännedom (Ibid). 

Enligt Lovén bör man ha en helhetssyn över studie- och yrkesorienteringen så att 

undervisningen knyter an mer till att stärka elevers självuppfattning och deras framtidsbilder. 

Eleverna behöver kunskap om olika utbildningsalternativ och orientering i arbetslivet som ger 

en beredskap att göra realistiska väl grundade val av utbildning och yrken. Elevernas reflektion 

kring sig själva och sina valmöjligheter ökar i hög grad tiden inför valet till gymnasiet. Mycket 

ska hinnas med för eleverna under en kort period vilket gör att de inte alltid hinner reflektera 

över sig själv som personer och hur dessa kan kopplas till deras möjligheter. En längre process 

kräver att hela skolsystemet medverkar och tar ett gemensamt ansvar (Ibid).  

På liknande sätt beskriver Lundhal i sin bok Att bana vägen mot framtiden hur eleverna ser på 

sin övergång mellan skola, arbete och högre utbildning (Lundhal, 2010). 

 

”Vad är kvalitet i skolans studie- och yrkesvägledning och vems är ansvaret?” Det är två 

begrepp att ta ställning till, hur vi förstår dem och hur vi omsätter dem i verksamheten. I 

publikationen Kvalitet i studie- och yrkesvägledning – hela skolans ansvar görs tolv röster 

hörda som ger sina svar i frågan (Skolverket, 2008). Underlaget till den rapporten är ett 

inspirationsmaterial och finns i Kvalitetsutveckling inom studie- och yrkesvägledning 

(Skolverkets, 2009c). Det är två undersökningar framtagna med anledning av den sviktande 

kvaliteten på vägledning som framkommit i skolverkets rapporter från 2005 och 2007. I 

Utvärdering av vägledning inom det offentliga skolväsendet har flera brister identifierats 

(Skolverket, 2005). Det som tydligt identifierats är den stora skillnaden mellan olika kommuner 

beträffande tillgång till vägledning samt innehållet i denna. Vägledning är en process som för 

den enskilde individen pågår under hela skoltiden. Nu efterfrågas tydligare gemensamma mål 

nationellt samt att det måste preciseras ytterligare vad som förväntas av de olika professionerna 

i skolan. Några önskar helt nya mål som är anpassade till dagens krav på kompetens i 

valsituationen och i företagsamhet. Kunskapen om att vägledning är en process som pågår under 
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hela skoltiden låg till grund för att utarbeta ett riktat stöd till att ett visst antal kommuner fick 

utveckla kvaliteten inom vägledning och därefter ge andra kommuner möjlighet att ta del av 

resultatet.  

Slutligen presenteras BRUK (Skolverket, 2008) en självskattning av vägledningsprocessen. Den 

grundar sig på de nationella styrdokumenten som finns och är ett stöd i kvalitetsarbetet (Ibid). 

Utifrån de båda utredningarna startade skolverket på uppdrag av regeringen en   

utvärdering för att stödja kvalitetshöjning inom studie- och yrkesvägledning inom grundskolan. 

I Redovisning av uppdrag om att utveckla kvaliteten i studie- och yrkesvägledning, där en tanke 

var att utöka studie- och yrkesvägledningen från att vara en angelägenhet för bara den enskilde 

eleven till att handla om ökad kunskap om arbetsliv och samhälle i en vidare bemärkelse 

(Skolverket, 2009b). Uppdraget studie- och yrkesvägledning ska också bland annat bli hela 

skolans ansvar. Detta gör att vägledningsarbetet kan byggas in i den allmänna undervisningen 

inom skolan. Genom detta finns möjlighet att kommunerna får en likvärdighet i att kunna stödja 

eleverna att kunna göra väl underbyggda val inför framtiden. 

 

Skolverket har utifrån uppdraget tagit fram Allmänna råd och kommentarer om studie- och 

yrkesorientering.”Tanken med de allmänna råden är att studie- och yrkesorientering blir ett 

uppdrag som engagerar alla som arbetar inom skolan så att varje elev får information och 

vägledning utifrån sina behov och önskemål” (Skolverket, 2009a). Det är tänkt att man inom 

skolan ska följa dessa riktlinjer som är en rekommendation till stöd för hur skolans författningar 

kan tillämpas. I ett förtydligande av vad studie- och yrkesorientering är beskrivs den som 

undervisning, vägledning och information och kan genom all personal inom skolan ge eleverna 

den kunskap som de behöver för framtida studie- och yrkesliv.  

  

Genom undervisning utvecklar eleven bland annat sina kunskaper om samhälle och arbetsliv 

genom att till exempel göra studiebesök på en arbetsplats, få besök av representanter från 

näringslivet samt prao. Vägledning handlar bland annat om enskilda samtal och 

gruppvägledning för att vidga elevens perspektiv och genom information finns tanken att eleven 

ska få ta del av gymnasieprogram, högre utbildning, skolor och kurser etc. Genom de allmänna 

råden är att de även ska innefatta ett helhetsperspektiv från år 1 till och med år 9. Hur skolorna 

lägger upp sitt arbete inom dessa områden är upp till varje enhet men det är rektor eller 

skolledare som har det formella ansvaret (Ibid). 

 

Denna undersöknings frågor är ställda utifrån de olika behoven som kan finnas, så som individ 

och jagets behov. I karriärvalsteorierna som används beskriver elevens egen förmåga och tilltro 

på den. Tidigare prestationer och resultat i valsituationer kommer att påverka hur de resonerar 

kring framtida val. Är elevernas kunskaper tillräckligt perspektivvidgade för att fatta beslut. 

Även kring den kunskap de har kring studie- och yrkesorientering. Om eleverna verkar ha en 

verklighetsförankrad syn på vad ett framtida yrkesliv har för förväntningar på dem. Teorin visar 

att om elevernas egna erfarenheter belyses kan även nya möjligheter upptäckas (Ibid). 

Gottfredsson. (Höjdahl & Poulsen 2009) grundar sin teori utifrån sociologin samt psykologin 

och den kognitiva kartan. Där fyra begrepp är det som styr valen. Åldersrelaterade lärandet, 

egen utveckling och begränsning och kompromisser. Gottfredsson hämtar även inspiration från 

Hollands karriärvalsteori samt av Supers utvecklingsteori i karriärvalet (Ibid). Vilka vi grundar 

våra frågor kring valen och de erfarenheter eleverna har.   
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Metod 

Vi har valt SCCT (Social Cognitive Career Theory). Linda Gottfredsons Theory of 

Circumscription, comromise and selfcreation samt som modeller. (Höjdahl, Poulsen, 2009). 

som utgångspunkt. Undersökningen har genomförts med en kvantitativ metod för att belysa 

frågeställningarna. Två karriärutvecklingsteorier för att få vinklingar på det som 

undersökningen belyser. Undersökningen är genomförd under vårterminen 2012. 

 

Urval kommun och skolor 

 

Urvalet av grundskolor har gjorts med den erfarenhet vi själva har om skolorna som 

yrkesverksamma och samhällsmedborgare i respektive kommun och tycker att de representerar 

ett brett utbud av elever inom en kommun. De finns även i vårt närområde. Skolornas elever 

representerar befolkningen i hur den ser ut i respektive kommunerna i nuläget. Skolorna är 

valda medvetet utifrån att områdena de ligger i ser olika ut i förhållande till varandra. Områdena 

är i stad, på landet, segregerade och från olika socioekonomiska miljöer. 

 

Kommun A har ungefär 86 300 innevånare och ligger i Stockholms län. När eleverna ska välja 

gymnasium kan de välja mellan alla kommunala och fristående gymnasieskolor som finns runt 

om i Stockholmsområdet. I den egna kommunen finns sex kommunala gymnasieskolor och fem 

friskolor. I kommun A har valde vi att titta på tre kommunala grundskolor i olika stadsdelar av 

kommunens 16 skolor. Den ena skolan har drygt 500 elever de andra två drygt 700 elever. Den 

mindre skolan har som profil att medvetet arbeta med språkutveckling i alla ämnen. De större 

skolorna har idrott och hälsa som profil och samarbetar med flera olika föreningar i kommunen. 

Alla tre skolorna är f-9 skolor. 

 

I kommun B är antal invånare omkring 32 400 invånare och ligger i Södermanlands län med en 

närhet till Stockholm på cirka 14 mil. Inom kommunen finns det tre kommunala 

gymnasieskolor där alla nationella program finns representerade. I kommun B är två av 

grundskolorna stadsskolor och har omkring 450 elever var som kan välja på profilinriktning 

Musik eller Naturvetenskap, och den tredje en landsortsskola och har omkring 300 elever med 

inriktning Bild- och form samt Dans. Eleverna kan inför år sju välja skola utifrån sina intressen. 

Skolorna är år 6-9 skolor. 

 

Kontakt knöts med de skolor som deltog i undersökningen och fått godkännande av rektorerna, 

samt att missivbrev (Bilaga 1). Distribuerades hem till elevernas föräldrar innan start av 

undersökningen. Därefter genomfördes enkätundersökningen (Bilaga 2). På skolorna som valts 

ut i de två kommunerna. Vi var själva närvarade vid genomförandet av enkätundersökningen ute 

i klasserna för att hjälpa till och förtydliga om det behövdes. Vår närvaron bidrog till att minska 

bortfallet. En introduktion till undersökningen gjordes gemensamt av oss för att ge så lik 

information som möjligt. Introduktionen innehöll en kort presentation av oss som bilvande 

studie- och yrkesvägledare och vad undersökningen handlar om samt en del praktisk 
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information om själva frågorna. Kontroll att de tagit del av missivbrev gjordes och vi var tydliga 

med att informera om att deltagandet i undersökningen var frivilligt. 

Enkätundersökningen genomfördes enskilt på varje skolenhet. Därefter bearbetades sedan båda 

kommunerna enskilt, för att se eventuella differenser och likheter. Dokumentation av svaren ses 

i resultat och analysen samt i bilaga 3 och 4. 

 

Urval elever 

 
Urvalsgruppen är elever i år 8. Enkätundersökningen gjordes med standardiserade frågor med 

fasta svarsalternativ, samt med möjlighet för respondenterna att skriva med egna ord om de ville 

tillägga något. Eleverna går på grundskolor i de valda kommunerna. Anledningen till att vi valt 

dessa kommuner är närhetsprincipen och att det fanns kontakter från tidigare praktik som 

användes för att få tag i respondenter. I kommun A gjordes undersökningen på tre av 

kommunens 16 skolor i olika stadsdelar. I kommun B genomfördes undersökningen i 

kommunens alla skolor. Se under inledning där kommunerna och skolorna presenterats. I 

undersökningen deltog 118 elever varav 66 elever var pojkar och 52 elever flickor.  

 

Metodanalys 

 

Undersökningen kommer inte belysa skillnader på hur pojkar respektive flickor tänker utifrån de 

olika frågeställningarna. Undersökningen genomfördes i en år 8 per skolenhet för att få ett så 

spritt resultat som möjligt. Underökningen kommer inte att vara en jämförelse mellan 

kommunerna utan kommer endast att visa hur elever i år 8 ser på sitt framtidsval. 

 

Undersökningen ger en beskrivning av hur det såg ut i de kommunerna vid den tidpunkten 

undersökningen genomfördes. Enkätfrågorna byggdes på det som fanns relevant i den aktuella 

litteraturen.(Ejlertsson 2005). Frågorna i enkäten formulerades för detta undersökningstillfälle 

och är avsedda att besvara de forskningsfrågor som ställts. Enkäten kontrollerades av skolans 

vägledare för att se att den var genomförbar med eleverna och utformad så att de skulle kunna 

kan ta ställning till frågorna. Det gjordes ett test med en grupp elever på femton stycken, med de 

aktuella frågorna innan de övriga klasserna genomförde undersökningen. Testgruppens resultat 

är inte redovisade i resultatet för undersökningen. Testen visade att enkätfrågorna gick att 

förstås och kunde besvaras av eleverna. 
 

I undersökningen används de etiska riktlinjer som Sveriges vägledarförening tagit fram. 

Riktlinjerna värnar om vägledarprofessionen och individen samt det samhälle vi befinner oss i. 

De som deltar i undersökningen ska ha gett sitt samtycke till att delta. Deltagandet i 

undersökningen är frivilligt. Innan enkäten genomfördes fick de elever som deltog information 

om syftet med undersökningen Den information och svar de ger oss kommer att behandlas 

konfidentiellt. När arbetet med uppsatsen är avslutat och den är bedömd och godkänd kommer 

allt insamlade material från personer att förstöras. Vilket ligger i linje med vad som beskrivs i 

de etiska riktlinjerna från Sveriges vägledarförening från 20074 . 

 

 

 

                                                      
4
  http://vagledarforeningen.org/sites/default/files/SVF_Etiska_riktlinjer_2007_0.pdf 

(2012/05/09) 

http://vagledarforeningen.org/sites/default/files/SVF_Etiska_riktlinjer_2007_0.pdf
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Dataanalys 

 

Eleverna och deras föräldrar informerades om undersökningen innan genomförandet för att de 

tillsammans skulle kunnat ta ställning till om huruvida eleven skulle delta eller inte. När data 

reducerats till siffror som bäst belyser problemställningen fick författarna fram den deskriptiva 

statistiken från undersökningen. Svarsfrekvens från respondenterna som deltog i 

undersökningen var hundra procentig. Alla närvarande elever deltog och eftersom uppgifter om 

antal elever i klasserna saknas finns det inte något bortfall.  

 

Enkätundersökningen genomfördes klassvis vid ett och samma tillfälle. Insamlad data handlades 

med stor respekt och kommer att förstöras efter avslutad bedömning av uppsatsen. I 

undersökningen värnas om sekretess och integritet för de som ställt upp i undersökningen.  

 

Datamaterialet som samlats in granskades kritiskt, för att tolka det så objektivt som möjligt. 

Enkätsvaren bearbetades manuellt med utgång från rättningsmallen. 

 

 Diskussion har först kontinuerligt om hur och varför tolkning av resultatet utföll som det gjort.  

Resultatet har behandlats respektfullt och gett en bild av hur eleverna beskriver sin 

karriärvalssituation och att den ger den sanna bilden av deras svar. 

 

Avslutningsvis kom undersökningen att redovisas i löpande text med uppdelning i olika 

temaområden för att besvara forskningsfrågorna.  

Enkätfrågorna innehöll möjlighet för eleverna att fritt skriva om hur de tänkte kring framtida 

gymnasieval och vilka förväntningar de hade på vad en studie- och yrkesvägledare kunde hjälpa 

just dem med. 35 elever valde att besvara den öppna frågan och resultatet redovisas i Bilaga 5 

 

Enkätfrågorna redovisas grafiskt i Bilaga 3. 

Enkätfrågor där alternativet Annat, vad? finns, redovisas i Bilaga 4. 
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Resultat 

Här bifogas resultatet från den genomförda enkätundersökningen vilken belyser hur elever i år 

åtta tänker om val och vilka förkunskaper de har med sig inför sitt framtida gymnasieval. 

Respondenterna har varit elever i år 8 från sex olika grundskolor fördelade på två kommuner.  

 

Totalt deltog 118 elever varav 66 elever var pojkar och 52 elever flickor. Undersökningen 

kommer inte att belysa eller redovisa skillnader eller likheter på hur pojkar respektive flickor 

tänker utifrån de olika frågeställningarna. Undersökningen utgick ifrån att belysa hur elever i år 

8 tänkte kring enkätfrågeställningarna. Enkätfrågorna har bearbetats manuellt, grupperats och 

redovisas i tre teman utifrån olika forskningsfrågorna 

 

Tema 1 – Förkunskaper inom studie- och yrkesorientering. Har eleverna fått studie- och 

yrkesorientering i enlighet med de allmänna råden? 

Tema 2 – Framtida arbetsliv och anställningsbarhet. Tror sig eleverna ha information om 

framtida yrkeslivet och dess förväntningar? 

Tema 3 – Behov av studie- och yrkesvägledning. Hur skulle eleverna vilja få sin individuella 

vägledning utformad inför kommande gymnasieval? 

 

Tema 1 – Förkunskaper inom studie- och yrkesorientering. 

 

Frågorna ger information om hur eleverna har fått ta del av nedanstående områden under sin 

skoltid från år ett till dagen då undersökningen genomfördes i år åtta.  

 

 Studie- och yrkesorientering 

 Samhälle och arbetsliv 

 Studiebesök på arbetsplatser och vilka yrken som finns  

 Jobbskuggning av skolans personal 

 Prao 

 Entreprenörskap, ämnesövergripande, tematiskt arbete 

 

Ungefär lika många av eleverna visste vad studie- och yrkesorientering är som de som inte hade 

kunskap om det.   
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De allra flesta eleverna (73,7%) tyckte sig ha fått kunskap under sin skoltid om samhälle och 

arbetsliv genom att de hade besökt olika arbetsplatser (79,7%) och genom det hade övervägande 

elever fått kunskap om olika yrken (81,4%).  

 

Däremot var det väldigt få elever, endast 18 av 118 elever, som någon gång följt med personal 

under en dag på skolan. Det kan vara vanligt inom grundskolan att få följa med vaktmästare, 

lokalvårdare eller bespisningspersonalen under en dag. Eleverna hade istället fått sin erfarenhet 

genom prao (praktisk yrkesorientering) där det visade sig att mer än hälften hade varit ute på en 

arbetsplats. Denna arbetsplats hade eleverna till stor del själva anskaffat eller så hade de haft 

möjlighet att närvara på en förälders arbetsplats. Öppna svar på frågan - skolan valde. – vi fick 

inte välja men jag fick prao i hotell. – jag jobbade på ett dagis. – mosters arbetsplats. 

 

 

 

 

Det som framkom var att väldigt få elever uppfattade att de hade arbetat entreprenöriellt eller 

ämnesövergripande/tematiskt. Endast 43 elever upplevde att de hade arbetat 

ämnesövergripande/tematiskt. Detta kan bero på att de inte kände igen begreppen och många 

elever svarade Vet ej på frågan.  

 

 

   

Enkätfråga 6 

Med Annat, vad? syftade eleverna på annan 

vuxen eller släkting som ordnade praoplats åt 

dem.  

Enkätfråga 1 

Enkätfråga 7 
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Tema 2 – Framtida arbetsliv och anställningsbarhet. 

 

Frågorna undersökte om eleverna hade någon insikt om framtida arbetsliv och 

anställningsbarhet: 

 

Områden i Tema 2: 

 Gymnasiemässor, företagsmässor, arbetsmarknadsorganisationer 

 Besök av företrädare från arbetslivet 

 Vad söker en arbetsgivare  

 Vad är viktigt när man söker arbete 

 Arbeta inom olika yrken 

 Manligt - kvinnligt yrkesområde 

 

Inom det här temat handlade det bland annat om elevernas tankar om framtiden efter skolan när 

de ska söka och börja arbeta.  

Drygt hälften (58,5%) av eleverna hade besökt gymnasiemässor, företagsmässor och/eller 

arbetsmarknadsorganisationer medan 36,4% inte upplevde att de gjort det, 13,6% visste inte.  

Lika många (58,5%) upplevde att de fått besök av företrädare från arbetslivet medan 19,5% 

svarade nej på frågan och 22 % visste inte. 

 

Eleverna hade en ganska klar bild av vad en framtida arbetsgivare tycker är väsentligt när de ska 

anställa. De flesta av dem hade svarat kompetens och betyg som betydelsefulla kriterier vid en 

anställning. De som eleverna själva såg som sina viktigaste kriterier när de skulle bli anställda 

var lön som de tyckte var det viktigaste samt arbetets innehåll. Däremot var det endast ett fåtal 

elever som tyckte att arbetskamrater var en viktig del. Öppna svar på 11 och 12. – att man ska 

kunna sitt jobb och inte sitta och snacka en massa skit. – att jag har vad som krävs. –intresse 

som driver en fram.  

 

  

 

 

 

På frågan om att i framtiden arbeta inom olika yrken var det ett fåtal elever som svarat att de 

inte skulle göra det (3,4 %). De flesta av dem (50,0%) trodde att så var fallet eller så visste de 

inte om det var något som de skulle göra (46,6%). 

 

Däremot var det 44,1% av eleverna som kunde tänka sig att arbeta inom ett kvinnligt yrke om 

de var man och tvärtom. Drygt en tredjedel av de som svarade hade svarat att de inte visste 

(34,7%).  

Enkätfråga 11 Enkätfråga 12 

Eleverna hade inte specificerat sitt val  

Annat, vad? 
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Tema 3 – Behov av studie- och yrkesvägledning. 

 

Inom detta tema ställdes frågor rörande elevernas behov och erfarenheter av studie- och 

yrkesvägledning. Temat är det största i undersökningen då den behandlar både hur eleverna har 

haft vägledning och hur de personligt upplevt den. Det berör även förtroendefrågor och hur de 

upplevt att de kan påverka sina val. 

 

 Träffat en studie- och yrkesvägledare och om så är i vilken situation 

 Rangordna 1-7, vad studie- och yrkesvägledaren ska informera om  

 Vad vill eleven veta av studie- och yrkesvägledaren 

 Tidig vägledning 

Känna till personliga saker om eleven 

 Personlighet, förtroende och påverkan 

 Att inte träffa en studie- och yrkesvägledare inför sitt val   

 

Alla de kommunala skolorna som deltog i undersökningen har en studie- och yrkesvägledare 

anställd och det var även något som bekräftades utifrån elevernas svarsalternativ där nästan alla 

elever hade svarat att de träffat en sådan.  

 

 

 

Elevernas kontakt i det första mötet hade varit rörande information om gymnasieval (62,7%), 

men även en stor del om samhälle och arbetsliv (24,6%).  

 

Det som eleverna tyckte att studie- och yrkesvägledare främst skulle göra var att informera om 

gymnasier, där skolor och program allmänt presenterades, samt att även ge en djupare 

information om de olika gymnasieprogrammen. Därefter var information om högskolor och 

möjliga arbeten som gymnasieutbildningen kunde leda till viktigt.  

 

Om eleverna själva fick välja vad de tyckte att de skulle vilja veta inför gymnasievalet så tyckte 

de flesta att det var viktigt att få information om framtida jobbmöjligheter. Det som därefter 

syntes något tydligare i deras rangordning var om gymnasieprogrammet var högskole- eller 

yrkesförberedande. Därefter var det stora skillnader mellan vad eleverna hade för egenintresse 

inför sitt gymnasieval. Öppna svar på frågan. – miljön och hur bra lärarna är. – betygspoäng 

inför valet. – vet ej. – bra lärare. 

 

Enkätfråga 15 
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Flertalet av eleverna tyckte det var viktigt med att få tidig hjälp av studievägledaren inför 

gymnasievalet (79,7%) och med tidigt menade 86,4 % år 7-9 på högstadiet. 

 

  

 

 

Många elever tyckte att det var viktigt för studievägledaren att känna till hur det gick för dem i 

skolan och om de hade några sociala problem eller någon diagnos. Allergier ansågs av eleverna 

vara relativt ointressant för studievägledaren att känna till. Öppna svar på frågan. – intressen och 

hobbies. – beteende. – hur snabbt man jobbar.  

 

 

Många elever tyckte att det var viktigt att känna ett förtroende för den som de ska samtala med. 

Hälften av eleverna kunde tänka sig att studie- och yrkesvägledare skulle arbeta med de 

personliga egenskaperna. Det var inte många av eleverna som hade markerat nej. Däremot hade 

flera elever svårt att ta ställning till om studievägledaren skulle arbeta med de personliga 

egenskaperna. 

 

Enkätfråga 18 

Enkätfråga 19 Enkätfråga 20 

Enkätfråga 21 
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Eleverna hade en positiv bild av att de själva skulle kunna vara med och påverka vad deras 

vägledning skulle handla om (72,9%), endast tre elever svarade att det var något de inte trodde 

att de hade möjlighet att kunna göra.  

 

Även på frågan om att istället för att träffa en vägledare kunna göra ett intressetest inför 

gymnasievalet som visade på vilket program de skulle välja var det många elever som inte 

visste (54st), men påtagligt många ansåg att man kunde det. Det var 52 elever som tyckte att det 

skulle kunna vara ett alternativ. 

 

På den inte obligatoriska frågan där eleverna fritt fick skriva sina tankar om framtid och 

förväntningar på vad studie- och yrkesvägledare kan hjälpa dem med följer nedan några urval av 

citat nedan. För att visa hur deras tankar om framtiden verkar vara helt spridda utifrån 

individerna. Resterande fria svar finnsatt läsa i bilaga 4. 

 

”Det ska bli kul att välja till mitt framtida gymnasieval. Jag vet för tillfället inte vad jag ska välja. Jag 

förväntar mig att få en massa information och svar på mina frågor från en studievägledare.” 

 

”Jag är inte så säker med mitt framtida val än. Vad jag förväntar mig av en studievägledare är att man får 

veta hur mycket man måste kämpa för att komma in på det man vill och hur höga ens betyg måste vara.” 

 

”Barn och fritid plugga vidare till Polis, Jag vill ha hjälp med att se vad som krävs för att kunna bli polis 

och vad som händer om jag inte kommer in. Om vad som händer om jag inte kommer in så vill jag veta 

vad jag kan jobba som då och om jag kan börja jobba eller om jag måste börja om att plugga på nytt.”         

Enkätfråga 23 Enkätfråga 22 
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Analys och slutsatser 

Analysen av enkätutfallen kommer framförallt att redovisas som beskrivningar av elevernas 

svar även besvara våra forskningsfrågor i löpande text samt våra slutsatser.  

 

Har eleverna fått studie- och yrkesorientering i enlighet med de allmänna råden? 

De elever i år 8 som deltog i enkätundersökningen visade på att ha en ganska god kunskap med 

sig om vad studie- och yrkesorientering innebar inför samtal med en vägledare.  

Troligen arbetar grundskolorna inom dessa ämnesområden så att eleverna får kunskap om 

samhälle och arbetsliv.  

 

Det som kan påvisas i enkätsvaren var att det finns elever som inte kopplar ihop skolans 

verksamhet med begreppen studie- och yrkesorientering. Detta kan vara en förklaring till att 

flera elever svarat nej på frågan om de vet vad studie- och yrkesorientering är. Det visar sig 

ändå att de har fått information som efterfrågades i enkäterna i de övriga följdfrågorna. Här 

måste skolan gå in och vara tydligare för att befästa begrepp som hör till de olika områdena. 

 

Eleverna bör ha kunskapen om de olika begreppen som förklarar studie- och yrkesorientering 

för att kunna koppla ihop tidigare erfarenheter med nya för att kunna se helheten. De får då 

större möjligheter att kunna ta in information som ska leda dem vidare i framtiden(Lundahl, 

2010).  

Eleverna har fått studie- och yrkesorientering i enlighet med de allmänna råden. De är dock inte 

själva medvetna om begreppet studie- och yrkesorientering och hur de kan koppla ihop den 

verksamheten under det samlingsnamnet. Bryter man ner begreppet i mindre områden så är 

eleverna medvetna om vad det innebär. 

  

Tror sig eleverna ha information om framtida yrkesliv och dess förväntningar?  

Här kan även prao vara det verktyg som gör att elever får med sig kunskap om arbete och yrke. 

Prao var även något som låg nära i tid för eleverna då den ofta genomförs i år 8. Det visade sig 

däremot att jobbskuggning av övrig personal inom skolan inte var vanligt förekommande bland 

eleverna.  

Här finns det utrymme att utveckla modeller på skolorna för att eleverna ska kunna koppla ihop 

att alla som arbetar inom skolan är en del av arbetslivet. Skolan ska verka för att utveckla 

kontakter med arbetsliv och då kan jobbskuggning i skolorna bli ett första steg i mötet med 

arbetslivet (Skolverket, 2009,a). 

 

Många av eleverna i undersökningen kände inte till hur man arbetar med entreprenörskap inom 

skolan. Kanske kan det bero på att det är en ny utformning av lärande som inte hunnit ta plats 

inom grundskolan. Det kan även vara ytterligare ett begrepp som eleverna inte känner till 

innebörden av.  
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Elevernas tankar om och kring framtiden efter att de avslutat en gymnasieutbildning och kopplat 

till sin tidigare erfarenhet från samhälle och arbetsliv resulterade att många av eleverna som 

deltog i undersökningen hade en ganska god insikt om vad som efterfrågas av en arbetsgivare. 

Här ansåg de flesta att betyg och kompetens var de viktigaste faktorerna för att bli 

anställningsbar.  

 

Det kan kopplas ihop med vad elever själva ansåg som sina viktigaste kriterier i en kommande 

anställning där lön ansågs viktigast. Det kan finnas en gemensam tanke hos eleverna att hög 

kompetens ger högre lön.  

Även arbetets innehåll anses som viktigt och eleverna vill ha möjlighet att välja ett yrke som 

intresserar dem. Genus tänk har inte haft någon större genomslagskraft då få av eleverna 

intresserade sig för att välja otraditionella könsmönster inom yrkesval. 

 

Eleverna tror sig ha information om vilka förväntningar de kommer att ställs inför i det 

kommande yrkeslivet. De egna erfarenheter och kunskaper om yrkeslivet som de bland annat 

fått genom prao, studiebesök och mötet med representanter från yrkeslivet. Likt de elever i år 

nio som genomfört sina val som litteraturen påvisat. 

 

Hur skulle eleverna vilja få sin individuella vägledning utformad inför kommande gymnasieval?  

Elever som går i år 8 vill vara förberedda för att kunna göra väl genomtänkta beslut inför 

gymnasievalet och framtiden. Studievägledaren ansågs som viktig och eleverna hade en ganska 

stor erfarenhet av möte med en sådan. Inom de flesta kommuner erbjuds det ofta besök på 

gymnasiemässor och inför mässan informeras eleverna om gymnasieval. Visar denna 

undersökning. Eleverna ser på framtiden med en positiv inställning och att den information de 

behöver kommer att ges (Lindh, 2009). Linds avhandling beskriver även elevers ställer sig till 

att få icke efterfrågad information vilket vi inte funnit i vår undersökning. Våra elever 

efterfrågar en bred information för att kunna ta ställning in för kommande gymnasieval.   

 

I undersökningen som Lovén genomfört har eleverna ganska stora förväntningar på vägledaren 

som därmed får en viktig roll för dem (Lovén, 2000). Detta märktes även i vår undersökning då 

eleverna har ganska långt framskridna tankar om sin framtid. Det visade sig att eleverna vill ha 

information och kunskap hela vägen från gymnasievalet, högskolan fram till att de får en 

anställning. Detta ställer krav att vägledningen är kompetent och kan möta eleverna hela vägen.  

 

Elever som går i år 8 har både ett långt framtidsperspektiv på saker som de vill veta mer om, 

men ändå anser de flesta i undersökningen att det räcker med att få vägledning från och med 

högstadiet. De är positivt inställda inför vägledningen och tror sig komma få den respekt och 

individ anpassade information som valprocessen kräver för att stärka dem inför valet av 

gymnasiet (Amundson, 2000). 

 

Tiden bakåt tycker de inte har så stor inverkan så här tänker de inte på att studie- och 

yrkesorientering från tidigare år ska vara en hjälp i deras val när de går på högstadiet.  

 

I litteraturen som ingått i förundersökningen framkommer att många elever vill ha en mer 

personlig vägledning (Lundahl, 2010) men detta är inget som det framkom att eleverna i den här 



 

 24 

undersökningen hade något intresse av. Däremot var det en viktig faktor att känna förtroende för 

den som de skulle samtala med.  

Flera av eleverna ansåg att man kunde byta ut vägledaren mot att de själva kunde genomföra ett 

intressetest inför vilket gymnasieprogram som skulle passa dem. Det har troligen något att gör 

med att eleverna inte har nått mognad i sina kunskaper och erfarenheter om vilka möjligheter en 

vägledare på skolan kan ge dem (Lovén, 2000). 

 

Enligt en av grundidéerna i SCCT är att elevens val och handlingar först och främst påverkas av 

det som eleven tror om sig själv och resultatet av dessa tankar är knutna till valet. Det är det 

förväntade målet som är motivationen till att fatta beslut Eleverna befinner sig i ett sammanhang 

av flera olika faktorer som samspelar kring valsituationen vilket gör den komplex.(Brown, 

2002). Där kan vägledaren vara det stöd eleven behöver för att välja sin karriärutveckling så att 

den blir i ett sammanhang för eleven. För att förklara karriärutveckling behöver faktorer 

identifieras och definieras, för att sedan sättas ihop med elevens självuppfattning och intresse på 

ett sådant sätt att eleven förstår sitt val. Enkäten visar på en viss säkerhet hos eleverna inför vad 

som förväntas av dem och de har en positiv syn inför sitt kommande gymnasieval där de tror sig 

att de kommer att få den information och stöd de behöver få inför sitt val. Med personligt 

uppsatta mål kan man sedan konstruera sin egen karriärutveckling, vart vill jag nå och hur 

kommer jag dit med stöd av delmål och handlingsplan för genomförandet. 

 

Enligt Gottfredsons (Höjdahl & Poulsen, 2009) grunder i teorin är det kompromisser och 

begränsningar som styr karriärvalet. Valet av karriär ses som en utvecklingsprocess för eleven 

och sker på flera plan, individuellt, socialt och kulturellt. Hon menar också att de val som eleven 

gör är socialt accepterade och placerar den i ett större, socialt sammanhang. Enligt vår 

undersökning är det drygt 40 % av eleverna som kan tänka sig att arbeta inom ett typiskt 

mansyrke som tjej och inom ett kvinnoyrke som kille. Vilket talar emot Gottfredsons teori. 

Eleverna i vår undersökning är medvetna om att deras betyg kan begränsa dem i valet av karriär. 

Vilket mer stämmer med Gottfredsons teori att karriärvalet är en matchningsprocess där 

eleverna söker och hittar den karriär som bäst stämmer överens med deras intressen och 

färdigheter. Flera av eleverna i vår undersökning beskrev hur det funderat kring sitt kommande 

val och hur de med sin självinsikt och sina intressen kommit fram till valet av utbildning  

Eleverna vill få sin vägledning individuellt utformad och det är viktigt för dem att de känner 

förtroende för studie- och yrkesvägledaren. Att de får information som är bred och stämmer 

överens med deras egna färdigheter och behov. Informationen ska vara väl nyanserad och 

faktariktig. Vilka är mina möjligheter i mitt framtida yrkesval vill eleverna veta. 
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Diskussion 

Resultat 

Syftet med undersökningen är att beskriva vilka kunskaper elever i år 8, i den kommunala 

grundskolan, vid undersökningstillfället hade inför det kommande gymnasievalet. Utifrån det 

resultat vi fått fram kan vi tydligt se att elevernas behov är spridda över flera olika 

informationsbehov. Det fanns ingen tydlig trend att det var just ett ämne som intresserade de 

flesta. Resultatet visar att de flesta elever fått ta del av studie- och yrkesorientering enligt de 

allmänna råden. Det är när vi tittar närmare på vad de själv önskar för information i fråga om 

studier och yrken samt behovet av vägledningen som vi ser att svaren är breda. Hur man ska 

lyckas med att få med så mycket information så att alla känner att de får det de önskar, utan att 

det bara blir en ytlig information, som vare sig skapar efterfrågan på mer information eller 

vägledning.  

När vi sammanförde våra resultat från respektive kommun visade det sig att det inte fanns 

någon skillnad på elevernas svar. Utan att deras kunskaper och uppfattningar om behov var 

likartade inom studie- och yrkesorientering och vägledning. Det syns tydligt bland svaren att 

kontakten med vägledaren kommer in sent i skolan och resultaten visar även att en efterfrågan 

om en mer individuell utformad vägledning finns. 

Vi tror att det vore en vinst för alla eleverna om ett större samarbete kring studie- och 

yrkesorientering utvecklades. Sett till vilka krav som ställs av eleverna och att man tidigt tar upp 

diskussionen om nyttan av kunskaper och kopplar det till kommande studier och yrken i större 

utsträckning för att utbilda eleverna för kommande val.  

Är elevernas behov kartlagda finns det möjligheter att utforma information och vägledning som 

passar för den grundskola och elevunderlag man har. Det är då också lättare att samlas kring 

vilka insatser som krävs i kollegiet och från ledningen samt från vägledaren. 

En begränsning vi ser i undersökningen är att vi endast har svar från eleverna och inte tagit del 

av någon annans sakkunnighet i frågorna på de respektive skolorna. Vi vet alltså inte hur de 

aktuella skolorna förhåller sig till eller arbetar kring studie- och yrkesorientering och vägledning 

Metod 

Den metod och teknik vi använt oss av för undersökningen har känts relevant. Om vi skulle valt 

en kvalitativ metod med intervjuer hade inte vi inte kunnat se de tendenser vi såg med det större 

underlag vi fått med enkäten. Få fram en sådan spridning av resultatet hade inte varit möjlig 

med en kvalitativmetod. Vi anser därför att metoden har svarat upp till vårt syfte med 

undersökningen. Vi kan inte garantera att våra respondenter är representativa för alla elever i år 

åtta. Antalet genomförda enkäter visar i alla fall en bred spridning på den population som finns i 

undersökningens kommuner. En nackdel med att välja enkät som undersökningsmetod var att 
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vår kunskap om utförandet gjorde att skapandet av själva enkäten tog mycket av den angivna 

tiden i anspråk. Bearbetningen av resultatet går inte att forcera. Inte heller reduceringen av 

denna. Vi upplever inte att bristen av tid har påverkat resultatet av vår undersökning. Tidsramen 

för en undersökning har stor betydelse för hur omfattande den blir. 

 

Framtid 

Under undersökningen har tankar och idéer dykt upp. Hur skulle man kunna förankra och 

utveckla de styrdokument som finns att göra studie- och yrkesorientering till en prioriterad fråga 

på skolornas agenda. Tidigare forskning har visat att det finns en osäkerhet bland verksamma 

studie- och yrkesvägledare kring otydliga styrdokument och hur de ska prioritera sitt arbete i 

verksamheten för att bevara god kvalité (Dresch & Lovén, 2003). Undersökningen visar att det 

finns ett behov av ökad personlig vägledning. Då bredden på informationsbehovet är stort och 

spänner över flera teman, hur skapar man utrymme för en vägledning med en god kvalité? 

(Skolverket, 2005). Hur rustas eleverna i kunskapen om att göra val? Det är två springande 

frågor som ofta återkommit i våra tankar. Framtida forskning inom dessa områden vore 

intressant att få ta del ut av. Ett stort ansvar, om hur det ska gå till ligger på de enskilda 

vägledarna på skolorna. Det viktigaste för eleverna verkar vara att var och en får det stöd och 

den information som den önskar inför sitt kommande val. Hinner man med det när tjänsterna är 

utformade som de är idag? När huvuddelen ligger på en mer allmän information till alla. Ett bra 

stöd för vägledaren i sin yrkesroll är nätverkandet. Idag finns det tillgång till olika 

vägledningsgrupper på Facebook där det sprids information och frågor besvaras snabbt av det 

mera insatta vägledaren.  
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Stockholms universitet institutionen för pedagogik och didaktik.                            Bilaga 1 

Studie- och yrkesvägledareprogrammet 

T6 2012 våren. 

 

 

Hej. 

 

Vi är två studenter, Anette Dagsdotter och Marie Fröjdh som studerar vid Stockholms 

Universitet på Studie- och yrkesvägledareprogrammet sista året. Vi skriver vårt examensarbete 

under våren och vill ta reda på hur elever i år 8 tänker kring vägledning och framtida val av 

studier och yrken. 

 

Vi kommer att genomföra en undersökning som kommer att vara vårt forskningsmaterial genom 

att låta elever  i år 8 besvara en enkät med ett antal frågor som handlar om val och 

valmöjligheter. De elever som deltar i undersökningen kommer att vara anonyma och det 

kommer att ta ca 40 min att besvara enkäten. 

 

Vi är mycket tacksamma för ert deltagande. 

 

Resultatet som kommer fram när vi sammanställer vår undersökning kommer att redovisas i vår 

C- uppsats som är ett offentligt dokument på Stockholms Universitet. 

 

Vid frågor kontakta oss gärna via mejl! 

 

anette.s67@hotmail.com eller marie.frojdh@bahnhof.se 

 

 

Vill man inte att eleven deltar i undersökningen vänligen mejla elevens 

namn till någon av oss senast den 20 april 2012 

 
Med vänlig hälsning 

Anette och Marie        

 

mailto:anette.s67@hotmail.com
mailto:marie.frojdh@bahnhof.se
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Enkätfrågor    Bilaga 2  

  

  Pojke  

  Flicka 

 

1. Vet du vad studie- och yrkesorientering är? 

 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 

2. Har du under din skoltid fått kunskap om samhälle och arbetsliv? 

 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

   

3. Har du under din skoltid gjort studiebesök på en arbetsplats? 

 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 

4. Har du kunskap om vilka olika yrken som finns?  

 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

   

5. Har du under din skoltid jobbskuggat någon personal på skolan, t.ex. 

vaktmästare, skolsköterska?   

 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 
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6. Vilken erfarenhet har du av prao?  

 

 Ingen 

 Förälders arbetsplats 

 Eget val av plats 

 Annat, vad? ________________________________________________ 

 

7. Har du någon erfarenhet av att arbeta entreprenöriellt? 

 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 

8. Upplever du att du har arbetat ämnesövergripande/tematiskt under din skoltid?  

 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 

9. Har du under din skoltid besökt gymnasiemässor, företagsmässor, 

arbetsmarknadsorganisationer?  

 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 

10. Har du under din skoltid haft besök på skolan från någon företrädare från 

arbetslivet?  

 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 
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11. Vad tror du är det viktigaste för en arbetsgivare när de ska anställa? 

 

 Betyg 

 Körkort 

 Personlighet 

 Kompetens 

 Annat, vad? ________________________________________________ 

 

12. Vilken faktor tycker du är viktiga när du ska söka arbete? 

 

 Lön 

 Arbetets innehåll 

 Arbetsmiljön 

 Arbetskamrater 

 Annat, vad? ________________________________________________ 

 

13. Tror du att du kommer att arbeta inom olika yrken i framtiden 

 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 

14. Kan du tänka dig att arbeta inom ett typiskt kvinnligt arbete om du är kille eller 

ett typiskt manligt yrke om du är tjej?  

 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 

15. Har du under din skoltid träffat en studie- och yrkesvägledare?  

 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 
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16. Om du träffat en studie- och yrkesvägledare, i vilken situation var det?  

 

 Information om samhälle och arbetsliv 

 Information om gymnasieval 

 Annan situation _____________________________________________ 

 

17. Vad vill du att en studie- och yrkesvägledare gör?  

Rangordna 1 – 7, (7 viktigast)   

 

Ger information om: 

 Studier 

 Arbete 

 Gymnasier 

 Högskolor 

 Hur man gör val 

 Studier utomlands 

 Annat, vad? _________________________________________________ 

 

18. Vad vill du veta inför ditt gymnasieval? Rangordna 1- 7, (7 viktigast) 

 

 Högskole- eller yrkesförberedande 

 Arbete 

 Skolans rykte 

 Framtida jobbmöjligheter 

 Högre studier 

 Framtida lön 

 Annat, vad? _________________________________________________ 

 

19. Tror du att en tidig kontakt med studievägledare kan vara en hjälp inför ditt 

kommande gymnasieval? 

 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 
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20. När tror du att det är bra att börja få information om gymnasiet? 

 

 Förskoleklass 

 År 1 - 3 

 År 4 - 6 

 År 7 - 9 

 

21. Vad tycker du att en studievägledare bör känna till om eleven inför   

samtalet? Rangordna 1 - 7 (7 viktigast) 

 

 Allergier 

 Diagnoser – t.ex. dyslexi 

 Sociala svårigheter 

 Skoltrötthet 

 Studieresultat 

 Högpresterande 

 Annat, vad? _________________________________________________ 

 

22. Är det viktigt att du känner förtroende för studievägledaren? 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 

23. Tycker du att studievägledaren skall arbeta mer med dina personliga 

egenskaper? 

 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 
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24. Tror du att du kan påverka vad din vägledning ska handla om? 

 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 

25. Kan man istället för samtal med en studievägledare göra ett intressetest   inför 

gymnasievalet? 

 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 

___________________________________________________________________ 

Här kan du skriva med egna ord vad du tänker om ditt framtida 

gymnasieval och vilka förväntningar du har på vad en studievägledare kan 

hjälpa dig med: ___________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

 

      

      

    Tack för din medverkan! 
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Enkätsvar i tabellform………………………………………………………………….Bilaga 3 
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Enkät svar på de frågor där annat fanns som svarsalternativ:                                    Bilaga 4 

 

Fråga 6. 

- Restaurang 

- Skolan valde 

- Vi fick inte välja men jag fick prao i hotel 

- Skolan valde 

- Jag vet inte 

- Skolan valde 

- Mosters arbetsplats 

- Förälder till min kompis 

- Barn och fritid 

- Jag jobbade på ett dagis 

- banken 

Fråga 11. 

- Att man ska kunna sitt jobb och inte sitta och snacka en massa skit. 

- Erfarenhet 

- (Vill välja fler) Personlighet och betyg 

- (Vill välja fler) betyg och personlighet 

Fråga 12. 

- jobbtider 

- Att jag har vad som krävs. 

- (Vill välja fler) arbetsinnehåll och lön 

- Intresse (som driver en fram) 

Fråga 16. 

- NU!! 

- Info om PRAO. 

- Om prao 

- Prao 

- Prao 

- Prao 

- Prao 

- Prao plats 

- När vi fick prao 

- När vi fick prao 

- Vet ej om jag träffat en 

- Prao 

- Jag vet inte 

Fråga 17. 

- Hjälper till. 

- Lön 

- Om hur högt man komma med bra betyg 

- Miljön 
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- Hur man väljer till andra städer 

- Hur man söker till andra städer 

- Hur många poäng 

- Vad man ska välja för att få jobben 

Fråga 18. 

- Jobba inom något där jag kan hjälpa folk. 

- Vet ej 

- Miljön och hur bra lärarna är 

- Bra lärare 

- Betygspoäng inför valet 

Fråga 21. 

- Intressen och hobbies 

- Hur snabbt man jobbar 

- Intressen 

- beteende 

Egna ord om framtid och gymnasieval och eventuella förväntningar på vägledare. Frivillig 

uppgift. 

- Jag förväntar mig att kunna få hjälp med information så jag vet hur jag ska gå tillväga 

om jag vill plugga i någon annan stad och vad som krävs för det. 

- Jag tycker det är viktigt med bra arbetsmiljöer och bra lärare. Att man inte jobbar med 

samma saker hela tiden. Att det finns något i programmet som är extra kul. 

- Jag skulle vilja veta mera om skolor utomlands. 

- Inga speciella förväntningar. 

- Jag vet inte exakt vad jag vill bli så därför har jag bestämt att ta SAM. En 

studievägledare kan hjälpa mig genom att ge mig information om vad man kan bli för 

om man inte vet vad man ska bli kommer man inte kämpa så mycket. 

- Jag vet ungefär vad jag vill välja och vad vag vill bli men eftersom jag tror att jag blir 

tvungen att välja mellan två olika linjer så hoppas jag att studievägledaren kan upplysa 

mig mer om möjligheter gällande det. Jag hoppas studievägledaren vet både för- och 

nackdelar samt tid man får offra för det man valt. 

- Det ska bli kul att välja till mitt framtida gymnasieval. Jag vet för tillfället inte vad jag 

ska välja. Jag förväntar mig att få en massa information och svar på mina frågor från en 

studievägledare. 

- Jag är inte så säker med mitt framtida val än. Vad jag förväntar mig av en 

studievägledare är att man får veta hur mycket man måste kämpa för att komma in på 

det man vill och hur höga ens betyg måste vara. 

- Att hitta ett bra program med goda framtidsutsikter. 

- Mina förväntningar på studievägledaren är att han/hon ska ge mycket information inför 

mitt gymnasieval. 

- Jag vet inte om jag ska välja Estet eller SAM. Vill bli fröfattare och då är väl SAM bra 

men jag älskar musik också, hoppas få hjälp med att välja gymnasium och veta vilken 

väg i livet jag ska gå även om det är mitt val. 

- Jag har tänkt på att välja naturvetenskap sen vill jag studievägledaren hjälper mig med 

valet och annat. 



 

 13 

- I framtiden så vill jag jobba som byggnadsingenjör mm asså om man nu ska få det 

måste man ha betyg och duktig i skolan. Jag kämpar ….. 

- Jag skull gärn vet hur poäng ska man ha in i bygg eller fordosnprogrammet. 

- Jag tänker söka in på Barn och fritid för jag skulle vilja jobba med människor i 

framtiden och jag skulle vilja jobba som volleybollprofffs i Italien och i svenska 

landslaget. 

- Jag vill arbeta so mycket. Jag vill blir idrotslärar i gmasit 

- Jag har inte bestämt än vad jag ska bli när jag blir stor. 

- Jag vill gå it-linje men vet inte vilket gymnasium jag ska välja. 

Barn och fritid plugga på högskolan till Polis, vill veta vilka högskolor som finns och mer 

om yrket. Veta om gymnasiet är bra och om de som gått/går där har trivits. Vill veta vad 

som krävs och behövs till yrket. 

- Jag vill få hjälp med att få reda på vilket program som kommer passa mig bäst utifrån 

vad jag vill bli senare, vad jag tycker är kul osv. Jag vill få bekräftelse på att det val jag 

kommer göra kommer bli rätt. 

- Jobba i  Mc Donalds 

- Barn och fritid plugga vidare till Polis, Jag vill ha hjälp med att se vad som krävs för att 

kunna bli polis och vad som händer om jag inte kommer in. Om vad som händer om jag 

inte kommer in så vill jag veta vad jag kan jobba som då och om jag kan börja jobba 

eller om jag måste börja om att plugga på nytt. 

- Jag ska välja IT och jag förväntar mig att studievägledaren kan ge mig bra information. 

- Gymnasievalet är svårt, för det finns så mycket man vill bli. En studievägledare 

förväntas informera tydligt om varje program som frågas inte bara prata och berätta om 

ren fakta men jag tänker också att hen ska kunna försöka säga på ett erfaret sätt än vad 

hen tycker och råda lite hen kan också berätta lite om vad hen hört om skolans rykte 

både bra och dåligt 

- Jag skulle vilja veta mer om den linje jag vill söka till och vad jag kan bli efter det t.ex. 

högskola. 

- Vet inte Sorry!!! 

- Mitt gymnasieval ska vara Scania och inget mer, mina förväntningar hmmmm Scania 

Chef. 

- Jag känner en vag ovilja att redan lämna grundskolan pga. gymnasieval och nuvarande 

betyg. 

- Jag har som mål att uppnå. Jag hoppas allt blir bra. Men det borde finnas bättre 

gymnasier. 

- Komma och prata med elever tidigare och hjälpa dem på vägen. 

- Jag vill gå basket gymnasium alltså en skola med elitinriktning. 

- Jag vill att en studievägledare ska kunna hitta ett bra gymnasie och berätta vad det kan 

ge mig för jobb och att jag får veta vad jag vill jobba med. 

- Det är bra att ha en studievägledare för att få tips och råd om allt, man vägleds av 

studievägledare och det är bra. Det borde de ha på alla skolor tycker jag. Lycka till med 

yrket du valt =) 

- Studievägledaren kan fråga om mitt intresse eller prata om vilka betyg man måste ha för 

att komma in på det gymnasie man vill Jag tycker man ska välja noga och tänka efter 

det gymnasie man vill gå in för det kan förändra din framtid. 
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- Jag hoppas på att en studievägledare ska kunna hjälpa mig mer om gymnasium valen i 

nian och vad dem olika linjerna är. 

- Jag hoppas att min studievägledare hjälper mig att ta rätt beslut. 

- Jag vill gå fordonslinjen, helst Scanias arbetsgymnasium. 

- Jag tror ni hjälper mig att få en bättre blick på dom olika valen på gymnasiet. 

- Mina förväntningar jag har på syvledning innefattar: hjälp att uppnå mina mål. 

- Jag vill gå till min studievägledare och få reda på vad man ska lägga till för ämnen om 

man vill bli ex. läkare. Att man får redan på det innan gymansiet så att man inte går hela 

gymnasiet utan att läst till ämnen. 

- Jag kommer nog att söka till ett studieförberedande program för jag vill läsa vidare på 

högskola, det blir nog kanske NV. 

- Jag skulle gärna vilja gå V&O linjen. Det jag skulle vilja veta är om jag som inte är så 

jätteutåtriktad passar att välja den linjen. 
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