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Examensarbete 

Samtalets betydelse ur ett elevperspektiv 

Linda Forselius 

Sammanfattning 

I denna undersökning är fokus på elevernas uppfattning om det vägledande samtalet i 

årskurs 9. För att elever ska kunna göra aktivt och medvetet val finns det olika delar 

som bör ingå i ett samtal, däribland perspektivvidgning samt att få eleverna att 

reflektera över sina starka och svaga sidor. För studie- och yrkesvägledare är det viktigt 

att ta del av hur eleverna uppfattar samtalet. Undersökningen bygger på intervjuer med 

elever i åk 9 inför deras gymnasieval. Vad vi kan se är att studie- och yrkesvägledaren 

har en stor roll inför elevernas val och att eleverna anser att en studie- och 

yrkesvägledare bör vara kunnig och ha svar på deras frågor.  

Nyckelord 

Studie- och yrkesvägledare, elevperspektiv, vägledning 
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The importance of a professional conversation from a 

student perspective 

 

Linda Forselius 

 

Summary 

In this study the focus will be on students' expectations and their perceptions of guidance 

call in grade 9. The importance of a good conversation is the basis for being able to make a 

conscious and good choice to high school. For many, the choice to high school the first big 

choice they make in their lives and making a good choice can strengthen students' 

confidence and self-esteem to fend for themselves. By looking at the calls from student’s 

perspective we get a direct link to their thoughts and what they want out of the guidance 

call. 
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Inledning 

Vad ska du bli när du blir stor?  

Detta är en vanlig fråga som man ställer till barn och unga. Hos barn flödar fantasierna 

till läkare, polis, prinsessa och Batman. Genom lekar och fantasier får de testa på sin 

egen version av detta yrke. När man blir äldre försvinner en del av dessa fantasier och 

verkligheten börjar komma ikapp en. I dagens samhälle talar vi bland annat om livslångt 

lärande samt friheten att själva påverka våra liv. För många ungdomar kan detta leda till 

en stor stress och oro för framtiden men också viljan att välja något man är intresserad 

av.  

Unga människor gör ofta sitt första stora val i årskurs 9 när de ska lämna grundskolans 

värld och in i gymnasiet. I Sverige har vi idag 18 nationella program med 60 olika 

inriktningar. Att göra ett val kan vara svårt för många och kan leda till en inre stress, 

vilket i sin tur kan leda till att man väljer ett program som inte passar.   

I årskurs 9 möter man en studie- och yrkesvägledare och har minst ett 

vägledningssamtal. I vägledningssamtalen ska det bland annat finnas möjlighet till att 

reflektera över sig själv och vidga sina perspektiv.  

Under tre års tid nu på studie- och yrkesvägledarprogrammet har vi lärt oss om olika 

samtalsmodeller och karriärutvecklingsteorier. Vi har fått använda dessa i de femton 

veckors praktik vi har genomfört. Vi blir allt mer säkrare i rollen som samtalsledare. 

Under praktikperioderna växte intresset att veta mer om elevernas uppfattning om 

vägledningssamtalen. Det blir också angeläget för oss som studie- och yrkesvägledare 

vad man kan förbättra och se det man redan gör bra.  

Anledningen till att jag började studera till studie- och yrkesvägledare var för att jag 

ville hjälpa ungdomar finna sin väg i livet. Genom att arbeta i skolan har jag en 

möjlighet till att hjälpa ungdomarna i deras process till att välja en yrkesbana och skapa 

sig en karriär. Jag ska finnas där för elevernas skull och mitt främsta redskap är 

samtalet. Detta leder till att detta ämne som jag undersöker ligger till stor vikt på hur jag 

kan arbeta vidare med och utveckla min samtalsmetod för att bli bättre på att hjälpa 

eleverna.  
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Bakgrund 

Bakgrunden består av olika delar som är vikt för den intervjustudie jag har gjort med 

ungdomar om betydelsen av vägledningssamtalet. Jag inleder med ett avsnitt om 

tidigare forskning där jag kortfattat kommer att redovisa relevant forskning. Vidare 

kommer jag koncentrera mig på studie- och yrkesvägledningens framväxt för att 

avslutningsvis rikta fokus mot olika samtalsmodeller och vad som bör ingå i ett 

professionellt samtal. 

Tidigare forskning  

 

I en undersökning om elevernas uppfattning av vägledningssamtalet visar Lundahl 

(2010) om elevernas förväntningar före och efter vägledningssamtalet. I hennes 

undersökning var det 62 % av de tillfrågande som ansåg att vägledningen var viktig och 

att det är viktigt att få diskutera sin situation och bena ut sina starka respektive svaga 

sidor. Det var dock inte lika viktigt att få information kring yrke och arbetsmarknad. 

Många av de som deltog i undersökningen visste redan vilket gymnasieprogram de 

skulle välja, men ansåg att det var viktigt att få nya perspektiv (Lundahl, 2010:47). 

Information angav 83.9 % av eleverna att de hade skulle få från studie- och 

yrkesvägledaren, men efter vägledningssamtalet hade detta sjunkit till 66.3 %. De 

menade att de inte fick ut lika mycket information som de hade förväntat sig.  
Överlag visar hennes resultat att förväntningarna är höga innan vägledningssamtalen 

men att man som studie- och yrkesvägledare inte har levt upp till de förväntningarna då 

man kan se en sänkning på cirka 20 % på resultaten efter vägledningssamtalet.  

I Skolverkets utvärdering (2005) redovisas av vad eleverna anser om studie- och 

yrkesvägledning och de förväntningar som finns hos eleverna. Där framgår det att 

eleverna vill att studie- och yrkesvägledaren ska finnas på plats, komma ihåg eleven, 

samt att studie- och yrkesvägledaren är kunnig och kan svara på de frågor som eleven 

kommer med till samtalet.  

Skolverket (2010) belyser även hur svårt eleverna tycker att ett gymnasieval är. Många 

är i stort behov av vägledning, information och stöd inför gymnasievalet och menar att 

det är viktigt att ha någon man kan söka upp för att diskutera dessa frågor med. Många 
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ungdomar i år 9 anser att de inte är redo att göra ett gymnasieval och känner sig 

stressade över att göra ett felval.  

Studie- och yrkesvägledningens utveckling fram tills idag 

Under 1900 – talet skedde stora förändringar i Europa. Det var en mörk tid under första 

hälften av 1900 – talet med bland annat första och andra världskriget, dessförinnan hade 

en depression lamslagit Europa. Andra världskriget innebar att många av de olika 

minoriteterna förlorade sin frihet. Efter andra världskriget stärktes demokratin och man 

avsåg att ge individerna större frihet. Detta ledde till att under 1900 – talet publicerades 

det en mängd böcker om karriärvägledning (Brown, 2002:3).  

I ju med detta började man väcka frågor och nyfikenhet kring yrke och att själv bli 

delaktig i sitt karriärval. 

”It’s better to choose a vocation than merely to hunt a job” 

    (Lindh, 1997:7) 

Parson hävdar att individens egenskaper ska matchas mot de krav som ett yrke ställer. 

Parson lyfter fram att valet är rationellt och objektivt (Lindh, 1997:7). Han poängterar 

att den sökande behöver hjälp med tre punkter. Den första punkten är att den sökande 

behöver ha kunskap om sig själv, vidare måste man ha kunskap om omvärlden och sist 

måste man kunna resonera sunt om relationen mellan dessa två (Ibid).  

Under den senare delen av 1900 – talet började allt fler forskare diskutera vägledning 

som en viktig del vid val om fortsatta studier och yrke. Bland annat utvecklar 

Gottfredsson en teori kring hur vi tidigt i barndomen lär oss om yrken och hur man som 

barn tar in olika intryck som kan påverka en längre fram vid ett karriärval. Super 

utvecklar en teori med tre begrepp i fokus; livsförlopp, livsrum och självuppfattning 

(Brown, 2002). Dessa karriärvalsteorier används fortfarande idag som en viktig del i 

ungdomars val.  

I de allmänna råden om studie- och yrkesvägledning (2013) som Skolverket ger ut, står 

det tydligt att elever genom skollagen ska ha tillgång till studie- och yrkesvägledning 

samt att samtalen ska utformas efter elevens behov. Elever bör också få möjlighet i 

skolan att utveckla sin självkännedom och ha möjlighet till att reflektera över sig själv i 

förhållande till olika studier och yrken. De allmänna råden kring vägledningssamtalen 

menar Skolverket på att studie- och yrkesvägledaren bör se till att vägledningssamtalen; 

- Vidgar elevens perspektiv  

- Utmanar elevens föreställningar om yrken och utbildning 

- Eleven ska ha förutsättningar att utveckla sin förmåga att förstå de olika faktorerna 
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som har betydelse för individens yrkesval 

- Den individuella studieplanen ska ha en central roll i gymnasieskolan.  

”Ett mål med vägledningen är att eleven själv ska kunna hantera valsituationer och i 

större utsträckning göra väl underbyggda val när det gäller studier och yrken” 

     (Skolverket, 2013) 

Studie- och yrkesvägledning är hela skolans ansvar. Detta betyder att skolan ska genom 

lärare, studie- och yrkesvägledare samt rektorer se till att eleverna får de förutsättningar 

som krävs för att kunna hjälpa individer från utbildning till en karriär. 

Samtalsmodeller  

Gunnel Lindh menar att idealet för en vägledare ska vara att lyckas skapa en relation 

som bygger på delaktighet och ömsesidighet (Lindh, 1997:27). Lindh har byggt upp 

vägledningens spänningsfält (figur 1) där hon visar på relationen mellan olika faktorer.  

Lindh (1997:26) påpekar på att idag använder sig studie- och yrkesvägledare utav 

eklektiska modeller vilket innebär att fokus ligger på individens perspektiv och att 

modellerna är sammansatta av de bästa vägledningsmodellerna. Lindh (1988:74ff) 

använder sig utav fem steg i sin samtalsmodell. 

I steg ett ska vi utreda och klargöra situationen ur den sökandes perspektiv. Detta gör vi 

genom exempelvis att lyssna, spegla, uppmuntra, ställa frågor, visualisera, övningar och 

konkretisera. Individens starka sidor och svaga sidor bör utredas. Man bör inte ägna allt 

för mycket tid åt utredningsfasen då det finns en risk att man fastnar och inte kommer 

vidare.  
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I steg två är syftet att vidga den sökandes perspektiv och hjälpa den sökande att sätta 

upp mål. Studie- och yrkesvägledarens uppgift är i detta steg att utmana den sökande till 

att tänka om sin situation vilket kan leda till att man finner nya infallsvinklar som man 

tidigare inte sett. Utmaningen för studie- och yrkesvägledaren är att ha en bra kunskap 

om utbildning och arbete samt ha bra människokännedom för att kunna se om detta 

perspektiv kommer hjälpa den sökande till att göra ett medvetet val (Lindh, 1988:100).  

I steg tre hjälper vi den sökande att formulera delmål och mål. Här fokuserar vi på vart 

den sökande vill. I steg tre ska fokusen inte ligga på hur vi ska ta oss dit. Det finns en 

risk att tidigt lägga upp ett längre vägledningsmål och risken finns att det blir för stort. 

Det är därför bra att lägga upp mål som ligger den sökande nära och som kan uppnås 

inom snar framtid. Ett vägledningsmål kan handla om yrkesinriktning, utbildning eller 

en viss typ av arbete. Lindh (1988:130) beskriver kriterier för ett bra mål.  

”Mål bör vara: tydliga och konkreta, adekvata, mätbara eller verifierbara, realistiska 

samt vara uppsatta av den sökande” 

     (Lindh, 1988:130) 

I steg tre siktar vi på att det ska vara väl genomarbetat vilket kan leda till att den 

sökande får en bra föreställning om vad man vill göra. Man behöver nödvändigtvis inte 

veta hur man ska gå tillväga ännu.  

I steg fyra ska man upprätthålla en handlingsplan. Detta gör vi genom att välja bästa sätt 

för den sökande samt finna realistiska sätt för den sökande att uppnå sina delmål och 

mål från steg tre. Vägledaren ska genom olika metoder och frågor hjälpa den sökande 

att titta på olika alternativ till att realisera målen samt hjälpa den sökande till att utforma 

och genomföra handlingsplanen (Lindh, 1988:148ff).  

I steg fem fokuserar vi på att utvärdera och följa upp den sökande. Vi gör utvärderingen 

dels för den sökandes skull men också för studie- och yrkesvägledarens skull. När man 
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utvärderar tillsammans med den sökande vill vi få den sökande till att själv inse vad 

man har gjort, stärka deras framsteg och uppmuntra till att fortsätta på egen hand. För 

studie- och yrkesvägledarens skull bör man utvärdera samtalen med två frågor i fokus. 

Dels hur effektivt och bra man jobbade med den sökande men också vad man har lärt 

sig med den sökande. Dessa frågor hjälper till att göra en själv bättre och mer aktiv till 

framtida sökande som man stöter på (Lindh, 1988:157).  

Dessa steg bygger på varandra, vilket leder till att varje steg är viktigt i den process 

individen går igenom. Detta betyder att man inte kan hoppa över ett steg, men däremot 

kan man avsluta efter steg ett eller steg två.  

”Samtalen bör tillgodose individens behov av att göra medvetna och väl underbyggda 

val”      (Lindh, 1997:23) 

Samtalet är en process där vi vill lägga fokus på individen. Lindh menar dock att den 

kollektiva förberedelsen är bristfällig. Grundskolans svårigheter är att elever har lite 

erfarenhet utav utbildning och arbete. Detta leder till menar Lindh att det läggs fel fokus 

i samtalen. Samtalen handlar om allmän information istället för att lägga fokus på vad 

individen vill och arbeta med elevernas självkännedom.  

Etappmodellen 

 

Andergren (2014) kallar sin samtalsmodell för etappmodellen där det ingår 10 olika steg 

(se figur 2). Enligt Andergren ska man beskriva samtalet som en process. Samtalet är 

det centrala redskapet studie- och yrkesvägledare använder sig utav vilket även det 

beskrivs som en process (Andergren, 2014:110).  
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I början av ett samtal bygger vi upp relationen (nedre delen i figur 2). Om vi inte har 

med dessa fyra komponenter menar Andergren har vi ingen stabil bas vilket leder till att 

processen blir otydlig och osäker. På nästa rad i figur 2 finner vi situationsdelen. 

Andergren menar på att det är här vi hittar kärnan i själva vägledningssamtalet. 

Andergren (2014:112) menar att dessa är kärnan, men det går inte att sluta här utan att 

man kan göra mer vilket leder till nästa del i figur 2 nämligen aktion. Här fokuserar man 

på vad som ska göras i form av aktiviteter samt en utvärdering och ett avslut. 

Inom vägledningen beskriver Andergren att vägledningen baseras på fyra villkor. Dessa 

fyra är; 

1. Modernitet – Vi ska inte längre anta att barn följer i sina föräldrars fotspår utan i 

dagens samhälle finns det många olika alternativ och varje individ ska kunna ha friheten 

att välja det alternativ som passar dem.  

2. Bryta det sociala arvet – Samhället ska göra det möjligt för individen att bryta sig 

från konventioner och negativt socialt arv.  

3. Socioekonomiska aspekter – Om unga människor utför sin utbildning under en längre 

tid förlorar samhället på detta, vilket innebär att man vill att utbilningen ska gå relativt 

snabbt för att samhället ska vinna på det.  

4. Fokus på livslångt lärande – Vi utvecklas hela tiden och på grund av detta bör det 

finnas tillgång ett livslångt lärande i form av till exempel utbildningar.  

Dialogen som förs inom oss 

 

Dialogerna inom oss kan föras på många olika sätt och författaren Inga Olsson (2006) 

fokuserar på att ge en förklaring till den narrativa teorin. Författaren förklarar olika 

begrepp som handlar om individen och det man går igenom så som självkänsla, 

självkännedom och självförtroende. Genom att författaren delar upp dessa i fyra olika 

kapitel kan vi se det som att vi delar upp det i olika faser när vi ska arbeta med oss 

själva. Genom att börja titta inåt, på vem vi är, kan vi bland annat finna vår identitet och 

finna våra känslor kring olika ämnen. Vi skapar en relation till oss själva och genom 

livet skapar vi nya diskussioner med oss själva för att belysa det vi lär oss eller det vi 

bevittnar.  

Den narrativa teorin bygger på berättelser, att alla individer har en egen berättelse att 

berätta. Olsson hävdar att genom den narrativa teorin söker vi svar på följande frågor; 

Vem är jag? Hur har jag blivit såhär? Vart befinner vi oss? Vilket håll ska jag gå? 

Det som ligger till grund i det professionella samtalet är förväntningar, förhoppningar 

och placebo, vilket innefattar 15 % av vad som är till hjälp i ett professionellt samtal. 

Här hävdar Olsson att när vi själva söker hjälp har man en förhoppning om att det ska 

mynna ut i någonting positivt. Genom en bra första kontakt kan den sökande finna 

motivationen till att fortsätta sin process (Ibid).  
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Syfte och frågeställningar 

I följande avsnitt kommer jag att presentera studiens syfte och frågeställningar. 

Syfte 

Syftet med denna uppsats är att få en djupare förståelse för elevernas uppfattning av 

vägledningssamtalen i årskurs 9.  

Frågeställningar 

 

Vilka förväntningar har eleverna på studie- och yrkesvägledaren? 

Hur har eleverna uppfattat vägledningssamtalet? 



 10 

Metod 

I detta avsnitt kommer jag redovisa den metod jag har valt samt det urval som har skett.  

Datainsamlingsmetod 

Undersökningen kommer att bestå utav intervjuer med elever i årskurs 9. Jag har valt att 

använda mig av kvalitativa metoder (Ejvegård, 2012). Anledningen till att 

undersökningen kommer baseras på kvalitativa metoder är att få fram uppfattning och 

syn kring hur eleverna har uppfattat samtalet. I en intervjusituation kan eleverna sväva 

ut och fritt formulera sig kring de frågor jag som intervjuare ställer. Jag har valt att 

använda mig av semistrukturerade frågor vilket innebär att jag tematisk frågeguide. 

Intervjuerna har varit enskilda för att få 6-7 elever till undersökningen.  

Urval 

Undersökningen har genomförts i en kommunal grundskola i en mellanstor kommun i 

mellersta Sverige. Urvalet skedde med hjälp av en första kontakt via mejl till skolans 

rektorer som därefter återkopplade till en av skolans studie- och yrkesvägledare. Elever 

i årskurs 9 blev tillfrågade om de skulle vilja delta i intervjun. På skolan har varje 

studie- och yrkesvägledare klasser som man har ansvar över när det gäller vägledningen 

och den studie- och yrkesvägledare jag blev skickad till tog kontakt med en av sina 

klasser och frågade hela klassen ifall man ville medverka i en undersökning som gjordes 

av en student. Eleverna fick vidare skriva upp sig  

När urvalet var gjort av studie- och yrkesvägledaren bokades det in en dag som 

intervjuerna skulle äga rum. Varje intervju varade mellan 20 – 30 minuter.  

Eleverna är från en kommunal skola i en mellanstor kommun där det arbetar två studie- 

och yrkesvägledare. I kommunen finns det en kommunal gymnasieskola där 11 av de 18 

nationella programmen finns representerade (se bilaga 3). De fristående 
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gymnasieskolorna i kommunen erbjuder 7 av de 18 nationella gymnasieprogrammen. 

Sammanlagt i kommunen erbjuds 15 av de 18 nationella gymnasieprogrammen.  

Tillförlitlighet och giltighet 

Undersökningarna kommer att baseras på elevernas upplevelser vid samtalet och detta 

kan komma att ändras om liknande studier görs. Eleverna uppfattar samtal olika 

beroende på vad man har för bakgrund och tidigare erfarenheter från samtal.  

För att höja reliabiliteten i svaren har svaren spelats in och det har antecknas under 

intervjuns gång. 

Etiska ställningstaganden 

I den samhällsvetenskapliga forskningen finns det fyra grundläggande individskrav man 

ska ta ställning till när man gör en undersökning (CODEX). De är följande: 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa 

fyra kommer bearbetas och tas hänsyn till i denna undersökning.  

Informationskravet handlar om informationen kring forskningens syfte. Man ska 

informera deltagarna som deltar att det är frivilligt att delta och att man under 

undersökningens gång välja att avbryta sin medverkan.  

Samtyckeskravet menas med att man själv bestämmer över sin medverkan i 

undersökningarna.  

Både informationskravet och samtyckeskravet kommer finnas tillgängliga i 

missivbreven som skickas ut där det tydligt ska framgå att undersökningen är frivillig 

och att man när som helst kan välja att avbryta sin medverkan i intervjun.  

Konfidentialitetskravet menas med att personuppgifter ska vara sekretessbelagda. I 

undersökningen kommer all information kring ort, skola och klasser hållas fiktiva. Det 

vill säga, de kommer döpas om. 

Nyttjandekravet innebär att all data som samlas in endast ska användas i forskningens 

syfte. Efter uppsatsen kommer allting raderas 
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Bearbetning, analys och resultatredovisningssätt 

I uppsatsen har jag använt mig av textanalys. Här finns två former man kan använda sig 

av. Det jag har valt att använda mig utav är en helhetsanalys vilket innebär att de 

intervjuer jag gör får en mening när de sätts in i ett sammanhang (Holme & Solvang, 

2012:141).  

 I ju med att jag använder mig utav en helhetsanalys kommer jag att lägga ihop resultat 

och analys för att få ett bättre sammanhang i texterna. Jag kommer analysera efter de 

tidigare presenterade samtalsmodellerna.  
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Resultatanalys 

I detta avsnitt kommer fokus ligga på de att redovisa och analyser de genomförda 

intervjuerna. Jag har gjort 8 intervjuer som här kommer analyseras.  Av de 8 intervjuade 

har det varit 4 killar och 4 tjejer som alla haft ett vägledningssamtal med skolans studie- 

och yrkesvägledare. De bor i en mellanstor kommun där de har möjlighet att välja 

mellan kommunala och fristående skolor (se bilaga 3).  

Jag har valt att fokusera på två ämnen som är viktiga för vägledningssamtalet. I första 

hand kommer jag närmare studera studie- och yrkesvägledarens roll i 

vägledningssamtalet och hur eleverna uppfattar studie- och yrkesvägledaren. Vidare 

kommer vi fokusera på perspektivvidgning vilket innebär att eleverna ska få möjlighet 

till att lära sig mer om de olika alternativen för att kunna få en djupare förståelse över 

vad de själva vill söka. 

I analysen kommer jag utgå ifrån Lindhs (1997) spänningsfält som visas i figur 1. 

Anledningen till att jag valt denna modell är för att den tar upp alla viktiga komponenter 

samtidigt som den gör det möjligt att se hur man hur man kan arbeta med studie- och 

yrkesvägledning för att eleverna ska göra ett bra val.  
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Att bli medveten om sig själv 

I detta avsnitt kommer vi fokusera på elevernas möjlighet till att bli medvetna om sig 

själv och hur de uppfattar studie- och yrkesvägledaren.  

Skolans studie- och yrkesvägledare ansågs bland eleverna vara en viktig resurs för 

gymnasievalet. Eleverna menar att det är viktigt att ha en person man kan diskutera sina 

val med. En elev noterade att en studie- och yrkesvägledare ska vara rolig och lättsam 

för att man ska våga prata om val som kan vara svåra för en själv att ta ställning till. 

”… jag tänker bäst efter jag haft någon att prata med. Då får jag ett annat perspektiv i 

det. Då kan jag kanske se det från olika vinklar…” 
     Pojke, årskurs 9 

Studie- och yrkesvägledaren ska enligt eleverna ha stor kunskap om alternativa vägar 

både på gymnasiet och vidare utbildning. Eleverna ansåg att det viktigaste hos en 

studie- och yrkesvägledare var att man som elev kände sig trygg och välkommen i 

samtalet och hos studie- och yrkesvägledaren. Alla de intervjuade ansåg att studie- och 

yrkesvägledaren var en viktig person i skolan.  

- Kan det också vara en förväntning du har på den här personen att hon faktiskt ska 

hjälpa dig med det här? 

- Ja hon ska vägleda och hjälpa mig tänka om i mitt val. Om det verkligen är det man 

har tänkt sig.  

- mm o du står fortfarande fast vid restaurang även fast ni har diskuterat? 

- ja de har jag. Det är mitt enda val. 

   (Utdrag ur transkribering med person 1) 

Intervjuperson: Vi har haft ganska många vägledningssamtal. Vi har bokat upp oss 

ganska mycket här. Det var skönt att bara sitta och snacka. Tog en kopp kaffe och 

pratade om framtiden.  

Jag: Kände ni er trygga med henne? 

Intervjuerson: Hon är som en i familjen (skratt).  

Jag: Är det viktigt att man har en bra relation med syven? 

Intervjuperson: Det är väldigt viktigt. Hon kan väldigt mycket och svarar på alla mina 

frågor.  

(Utdrag ur transkribering med intervjuperson 7) 

Av de 8 intervjuer som gjordes var det 7 av 8 som ansåg att informationen var viktigast 

i ett vägledningssamtal. En av eleverna ansåg inte att informationen var viktig då han 

ansåg att man kunde finna den informationen själv i ju med allt informationsmaterial de 

har fått av studie- och yrkesvägledare samt av skolorna. Eleven ansåg att i samtalen bör 

fokus ligga på vad man själv vill och vart i livet man är idag. Man bör också få 
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möjlighet till att reflektera över sina val och hur dem passar in på en själv och den man 

vill bli.  

Jag: har ni fått någon information innan vägledningssamtalet, till exempel om dem 

olika gymnasieprogrammen? Eller nånting sånt?. 

Intervjuperson: jag fick lite från familjen och sådär. Jag fick höra i alla fall innan jag 

började på borgis mest för att jag diskuterade med min assistent så jag berättade om 

mina intressen och så. Jag vill veta vad jag går in på. 

(Utdrag ur transkribering intervjuperson 1).  

Med information menade eleverna att man ville ha information om vad gymnasiet 

innebär, hur det fungerar, betyg och antagningspoäng till olika skolor samt till viss del 

en kort genomgång av vad man kan göra efter gymnasiet, med fokus på vidare studier. 

Då 7 av 8 av de intervjuade har valt ett högskoleförberedande program (ekonomi, 

samhällsvetenskap och naturvetenskap) fanns det en önskan att veta hur man utbildade 

sig till de yrken som eleverna var intresserade utav. Bland annat framkom advokat, 

ekonom och läkare som förslag på yrken dessa elever ville utbilda sig till.  

”Jag skulle vela haft mer information om hur man går tillväga på högskola och 

universitet. Man vill ju veta mer om vad man ger sig in på. Tänk om man väljer fel så är 

det kört sen att läsa till det man vill bli.” 

    (citat tjej, år 9) 

Forskningen visar dock att det individuella vägledningssamtalet även bör innehålla 

diskussion om sin nuvarande situation och att man som studie- och yrkesvägledare 

börjar samtalet med att utvärdera den situationen eleven befinner sig för att 

fortsättningsvis undersöka vart eleven vill uppnå. I de samtalsmodeller jag tidigare har 

beskrivit ser vi att det första steget i samtalet är att lära känna eleven och att som studie- 

och yrkesvägledare möta eleven där den är idag. Lindh (1988) menar på att i steg 1 ska 

fokus ligga på at klargöra, definiera och förstå situationen ur den sökandes perspektiv. 

Grunden till en bra vägledning ligger i att skapa en bra första relation med sina elever 

(Andergren, 2014). Andergren menar att alla erfarenheter av en studie- och 

yrkesvägledare bör vara positiva och att studie- och yrkesvägledaren bör utvärdera sina 

insatser för att dels kunna utvecklas som professionell samtalsledare dels utveckla 

verksamheten.  

”Man skrev upp sig på en lista och så kom man hit. Jag var jätteosäker i början på vad 

jag skulle göra så då fick jag tänka på 4 grejer som jag kunde tänka mig och så gick vi 

igenom varje grej och så kom vi fram till samhälle och ekonomi. Jag vill jobba inom 

ekonomi, typ advokat eller nåt. Det var bra. Jag fick jättemycket information. Hon 

hjälpte mig verkligen. Jag hade ingen aning om vad jag skulle göra innan… Det var här 

jag hittade det jag ville göra”.  

     (Citat från tjej år 9) 

Elever i årskurs 9 står alla inför en så kallad brytpunkt. Dessa brytpunkter kan vara 

institutionella, påtvingade eller frivilliga. När eleverna ska byta skolform från 
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grundskolan till gymnasieskolan står eleverna inför en institutionell brytpunkt. Detta 

leder till att man söker upp en studie- och yrkesvägledare. Varje elev har olika behov (se 

figur 2) inför denna institutionella brytpunkt (Andergren, 2014). 

 

 

 

Figur 2. Olika behov för uppsökande av studie- och yrkesvägledare 

Tidigare har vi nämnt att man som studie- och yrkesvägledare ska möta eleven där den 

befinner sig. Vid en institutionell brytpunkt som att byta skolform bör eleverna ha en 

föraning om vad den vill göra med sitt liv. I tidigare forskning har det framkommit 

resultat att eleverna inte vet vad de själva vill och att eleverna efterfrågar mer arbete 

med studie- och yrkesvägledning (se Skolverket, 2013) men i min undersökning visar 

det sig vara tvärtom.  

Eleverna anser inte att de är redo att börja få information om gymnasiet i tidigare 

årskurs. De menade att man skjutit upp tankar om framtiden och att man ”tar det som 

det kommer”.  

När hon kom till klassen så var det lixom pangbom att nu händer det. Men innan hade 

man inte brytt sig så mycket om gymnasiet. Så när det väl kommer står man där” 

     (citat tjej år 9) 

Detta kan medföra att studie- och yrkesvägledare och elever ser vägledningen 

annorlunda. Studie- och yrkesvägledning bör ses som en process som börjar tidigt i 

åldrarna och som, enligt karriärvalsteorier, ska följa individen. Under 2000 – talet 

myntades begreppet livslång vägledning i Europa  som består utav fyra områden. Dessa 

fyra är förmågan till karriärhantering, tillgången till vägledning, kvalitetssäkring och 

samordning av vägledningstjänster
1
. Om eleverna ser studie- och yrkesvägledning som 

en engångsprocess och inte som EU menar bör vara livslång finns det en risk att studie- 

och yrkesvägledare samt eleverna har olika uppfattningar om hur samtalet ska/bör gå 

till. I detta fall har vi endast studerat elevernas syn på studie- och yrkesvägledning och 

det anses inte som en livslång process utan mer som engångsprocess som måste göras.  

 

                                                      
1
 http://www.skolverket.se/fran-skola-till-arbetsliv/yrkesutbildning-europa/verktyg-for-rorlighet-i-

europa/livslang-vagledning-1.215478 

Information    Förstå sig själv o livet 

Nya alternativ    Att bli sedd  

Att fatta beslut   Bekräftelse   

Hjälp på vägen   Motivation 



 17 

Bli medveten om alternativen/omvärlden 

Med perspektivvidgning menas att studie- och yrkesvägledare kommer in i den 

vägledandes situation och att man tillför ny kunskap samt hjälper den sökande, i detta 

fall eleven, att vrida och vända på situationen för att hjälpa eleven till att själv hitta en 

lösning (Lindh, 1988). Perspektivvidgning finns med som en viktig del i alla de tidigare 

samtalsmetoderna som tidigare beskrivits.  

Perspektivvidgning kan ske på många olika sätt med hjälp av olika metoder som studie- 

och yrkesvägledaren använder sig utav. I intervjuerna har det framkommit olika 

metoder som har använts i vägledningssamtalen. En av de intervjuade hade fått göra ett 

intressetest via datorn där hon fick kryssa för olika svarsalternativ där testet då räknar 

ut, baserat på svaren, vad denna elev skulle kunna arbeta med i framtiden. Dock menade 

eleven på att detta var onödigt för henne då intressetestet inte alls liknade det hon allra 

helst ville.  

Eleven fick en förståelse över vad hon ville söka eftersom hon fick alternativ som hon 

visste att hon inte ville. I och med denna metod har eleven tagit del av spänningsfältet 

(se figur 1). Eleven har blivit medveten om vad hon vill och inte vill göra. Samtidigt 

som hon genom intressetestet har blivit medveten om olika alternativ av yrken. Hon har 

genom dessa kunna gjort ett val och fattat ett beslut.  

En annan elev redogjorde för hur de hade använt sig utav programväljaren (tremedia, 

2015). Programväljaren är en katalog som Tremedia ger ut varje läsår. I katalogen 

finner vi en presentation av de 18 nationella gymnasieprogrammen, lite kort information 

om vad gymnasiet är och hur man blir behörig till gymnasiet. I denna katalog finns det 

ingen reklam som kan påverka och leda eleverna till ett visst program utan den är 

neutral. I vägledningssamtalet använde sig eleven och studie- och yrkesvägledaren sig 

av programväljaren för att kunna titta på de programmen samtidigt för att på så sätt 

kunna se vad som skiljer programmen åt. I denna situation får eleverna möjlighet att se 

på de programmen ställda mot varandra och har där möjlighet till att finna kurser på 

gymnasiet som passar elevens intresse bäst.  

”Vi fick en tidning när hon var inne hos oss… Ja, den var till hjälp men man ville ha 

någon att prata med” 

     (citat, tjej år 9) 

 

I detta fall ser vi även här vad eleverna får för kunskap om omvärlden och om sig själv 

vilket speglar in på vad eleverna får med sig utav ett vägledningssamtal. Eleven får även 

i detta fall möjlighet till att reflektera över sig själv och vad hen vill genom att titta på 

kurser som intresserar eleven samtidigt som eleven blir medveten om alternativen till 

gymnasiet. På dessa två grunder kan eleven då ta ett beslut baserat på sina egna 

intressen.  
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Alla elever har fått möjlighet till att gå på en gymnasiemässa i kommunen där alla 

skolor är representerade (se bilaga 3). Av de intervjuer som gjordes framkom det att 

eleverna var missnöjda med gymnasiemässan. Alla elever ansåg att gymnasiemässan 

var svårgenomtränglig med för mycket och att den inte innehöll så mycket information. 

Eleverna upplevde att den behöver förbättras för att vara användbar inför gymnasievalet 

och vägledningssamtalet. Gymnasiemässan anordnas av kommunen och här informerar 

skolorna om vad de erbjuder. Samtidigt som man kan träffa representanter s.k. 

ambassadörer och lärare. På gymnasiemässan finns även två skolor från en närliggande 

kommun representerade. Gymnasiemässan pågår från kl. 9 – kl.19 på kvällen. Dagen är 

uppdelad i två omgångar där de olika grundskolorna delar upp klasserna som besöker 

mässan vid olika tidpunkter mellan 9 – 15. Mellan 15 – 17 är mässan stängd för 

allmänheten och 17 – 19 har föräldrar möjlighet att komma och besöka mässan. Även 

fast man har delat upp mässan är det ca 200 elever samtidigt vilket kan leda till att det 

blir trångt och högljutt.  

Jag: Var ni på gymnasiemässan? 

Intervjupersonen: Ja de var vi, men det var inte mycket att hänga i granen.  

Jag: Var det någonting som saknades? 

Intervjupersonen: Mer information. Det var mycket folk där så man fick inte riktigt den 

tiden man ville ha. Vi var där kanske en kvart, sen pallade man inte mer.  

jag: Var den onödig? 

Intervjupersonen: Ja, man lärde sig mer när man snackade med syven.  

(utdrag ur transkribering intervjuperson 5) 

 

I undersökningen framkom det att 3 av 8 elever hade besökt gymnasiemässan även på 

kvällen tillsammans med föräldrar och menade att det var mycket lugnare då och att 

man fick möjlighet till att få svar på frågor, få kontakt med studie- och yrkesvägledare 

och kunde få en mycket bättre uppfattning om vad skolan erbjöd.  

Gymnasiemässan ses även den som en perspektivvidgning då eleverna får möjlighet till 

att bli medveten om alternativen i form av kommunens utbud på gymnasieprogrammen. 

Men i detta fall är eleverna inte nöjda med hur gymnasiemässan representeras och 

eleverna menar på att gymnasiemässan inte har hjälpt dem till att ta ett beslut om vad 

dem ska söka in på för gymnasium.  

Däremot upplevde alla elever att öppet hus var viktigt för att få en tydligare bild av 

skolorna och eleverna. Många av eleverna upplevde att skolan var viktig att se för att 

känna om man skulle kunna trivas. Alla elever hade fått ett gott intryck av att gå på 

öppet hus vilket även hjälpte dem till att göra ett bra val till gymnasiet.  

Jag: Öppet hus, har ni varit på det? 

Intervjuperson: Ja det har jag.  

Jag: Var den viktig? 

Intervjuperson: Den var ganska bra. Det var inte så mycket folk och man fick mer 

information om skolan.  
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Jag: Man fick möjlighet att prata med lärare och så? 

Intervjuperson: ja precis. Det fick man. Det var jätteviktigt.  

(Utdrag ur transkribering med intervjuerson 6) 

Många av eleverna upplevde det positivt att man först hade sitt vägledningssamtal för 

att bli medveten om vad man vill och få kunskap om alternativen för att därefter besöka 

öppet hus på de skolor som eleven kände passade in på hens intressen. I detta fall kan 

man se att figur 1 uppnås i form av att eleverna diskuterar sina alternativ tillsammans 

med skolans studie- och yrkesvägledare för att sedan bli medveten om alternativen i 

form av öppet hus och därefter kunna ta ett beslut.  

”Det är viktigt att få känna på miljön”.  

  (Citat, tjej år 9) 

 

Skolorna i kommunen anordnar i samarbete med gymnasieskolorna en dag där eleverna 

fåt möjlighet att gå på studiebesök på skolan. Eleverna får då möjlighet att gå på två 

skolor, en på förmiddagen och en på eftermiddagen. Eleverna får skriva upp sig vilka 

två skolor de vill besöka. Under denna dag får man då följa med eleverna runt i skolan, 

man får testa på det som representerar gymnasieskolan samtidigt som man får se ”en 

vanlig dag” på skolan. Här har eleverna i årskurs 9 möjlighet till att få en djupare 

förståelse över hur det ser ut på skolan och man får en annan uppfattning om man skulle 

trivas.  

”Det är jätte viktigt att få se skolan och träffa lärare och elever. Där får man verkligen 

känna hur det känns en skoldag” 

     (citat tjej år 9) 

Dessa studiebesök var högt uppskattade hos de intervjuade eleverna där de menade på 

att det var viktigt att se hur skolan fungerade i vardagen vilket en elev noterade och 

pekade på att man ser saker på ett studiebesök som man annars inte ser på en 

gymnasiemässa eller öppet hus. Studiebesök kan alltså då ses som en bra metod till att 

vidga elevernas perspektiv genom att eleverna får mer kunskap om alternativen (figur 

1).  

”Det är en mysig skola. Det är inte så mycket folk, fräsch jämfört med andra skolor här. 

Skolan är jätte viktig” 

Intervju med pojke, år 9 
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Sammanfattning av resultatanalysen 

Eleverna anser att studie- och yrkesvägledaren är en viktig informationskälla i valet till 

ett gymnasieprogram. Flertalet elever i undersökningen menar att de har haft flera 

vägledningssamtal med studie- och yrkesvägledaren och att man då kan se att det har 

blivit en kort men intensiv process hos eleverna.  

 I samtalet har eleverna efterfrågat information i första hand. Det syns tydligt att 

eleverna inte önskade information om gymnasiet innan vägledningssamtalen med 

kommentar att de ansåg det var för tidigt, att man inte är redo att ta in informationen. 

Samtidigt syns det i elevernas svar en tydlig förvirring före vägledningssamtalen om 

vad man ville bli och vad man skulle göra. Detta, menar eleverna, har avtagit när man 

har börjar prata med en studie- och yrkesvägledare. Vi kan då se att en process har 

börjat hos eleverna i ju med att man var tvungen att börja tänka på det. Forskningen 

diskuterar vikten i att tidigt börja med studie- och yrkesvägledning och att det första 

stora valet inte ska vara i årskurs nio, utan att man ska lära sig göra val under hela 

skoltiden.  

 

Den informationen eleverna har fått tagit del av har bestått utav programväljaren, 

studiebesök på gymnasieskolor i kommunen och en gymnasiemässa. En del av dessa har 

ansetts som viktiga, medan andra har ansetts som onödiga av eleven. Men i grund och 

botten menar alla, har studie- och yrkesvägledaren varit den person som varit viktigast 

att ha att göra med inför valet av gymnasieprogram och skola.  
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Diskussion 

I detta avsnitt kommer jag föra en diskussion kring resultatet och föra fram förslag på 

vidare forskning som skulle vara intressant inom ämnet. Slutsatser kommer att dras och 

forskningsfrågorna kommet att besvaras.  

 

Diskussion om resultaten och förslag på vidare forskning 

inom ämnet 

Livslång vägledning lyftes under 2000 – talet i Europa
2
 och har sedan dess fått stor 

betydelse bland studie- och yrkesvägledare i Sverige. Man vill förbereda och lära 

eleverna till att få kunskap om omvärlden och sig själva. Tillgång till vägledning har 

även varit ett stort fält som diskuteras i samhället. I undersökningen som har gjorts kan 

man se hur viktig studie- och yrkesvägledaren är för elever i årskurs nio och att 

tillgången till vägledning inför ett val är viktigt. För att starta en process hos eleverna 

kan man se att studie- och yrkesvägledning bör komma ner i åldrarna för att förbereda 

eleverna samt att arbeta mot att eleverna ska få livslång vägledning.  

 

När det gäller att förbereda eleverna inför ett gymnasieval efterfrågar de mer 

information. Alla elever anser att de inte var förberedda inför gymnasievalet innan 

vägledningssamtalen. Eleverna har under cirka 4 månader haft fokus på vägledningen 

och gymnasievalet, men jag anser att vägledningen kan starta mycket tidigare. I årskurs 

åtta bör det finnas möjlighet till att på ett roligt sätt börja arbeta med gymnasiet och 

yrken som finns. Genom att tidigt börja arbeta i årskurs åtta har eleverna och studie- och 

yrkesvägledaren börjat fått en första kontakt, en första relation till eleverna. Man har 

möjlighet att visa eleverna vad man gör och att styrka rollen som studie- och 

yrkesvägledaren har i grundskolan. För att göra detta kan man till exempel anordna 

framtidsdag/mässa, studiebesök för eleverna, låta dem diskutera olika yrken och vart vi 

hittar dem. Det finns många olika arbetssätt att få ut informationen till eleverna. Ovan 

                                                      
2
 http://www.skolverket.se/fran-skola-till-arbetsliv/yrkesutbildning-europa/verktyg-for-rorlighet-i-

europa/livslang-vagledning-1.215478 
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beskrevs några av dem. Men för att man ska starta en process hos eleverna bör 

informationen tidigare gå ut till eleverna.  

 

I denna studie har fokus legat på eleverna då man oftast undersöker studie- och 

yrkesvägledaren i större undersökningar. Mycket av den tidigare forskningen har 

undersökt studie- och yrkesvägledning från ett större perspektiv och man har tittat på 

vad skolan kan och bör göra för att stärka studie- och yrkesvägledningen. Men den 

viktigaste källan ligger hos eleverna. En studie- och yrkesvägledare arbetar för att hjälpa 

elever finna nya vägar och det är individen man sätter i centrum under vägledningen. En 

utvärdering bör ske varje termin hos eleverna för att på så sätt kunna utveckla sin 

verksamhet. Fokus i utvärderingen bör både vara positiv men också konstruktiv. Detta 

leder till att man har möjlighet att göra förbättringar men också få en förståelse över det 

man gör bra. Man bör i fortsatt forskning titta vidare på studie- och yrkesvägledning 

men titta nerifrån. Börja hos eleverna och undersök hur de uppfattar studie- och 

yrkesvägledningen och vad dem saknar. Hos eleverna kan vi finna inspiration och nya 

infallsvinklar som man tidigare inte har sett. Eleverna upplever ofta saker annorlunda än 

vad vuxna gör. Bland annat genom denna undersökning har vi funnit att man efterfrågar 

mer information medan forskningen säger att vi ska fokusera på att stärka elevens 

självkänsla. Kan man som studie- och yrkesvägledare då finna ett samband mellan dessa 

två och använda informationen till att stärka elevens självkänsla? Genom att skapa en 

verksamhet i skolan som gör att eleverna tidigt får uppleva och bekanta sig med att göra 

val, få kunskap om yrken och se möjligheterna som finns i dagens samhälle både 

nationellt och internationellt kan man skapa en tankeverksamhet hos elever i 

grundskolan som kan hjälpa dem till att göra ett medvetet val som följer deras intressen. 

Risken, som vi kan se i denna undersökning, är att elever efterfrågar mer information 

just för att de inte har någon kunskap om gymnasiet och karriärlivet. Självklart måste vi 

då fokusera på att ge dem den informationen dem behöver för att kunna göra ett val, 

men samtidigt i det val som man som studie- och yrkesvägledare gör glömmer vi bort 

att det finns en stor chans att individerna tappar bort sig i informationen då vi inte 

fokuserar på vad eleven vill och hur elevens tankebanor går. Detta kan motverkas 

genom att studie- och yrkesvägledare får mer tid till att arbeta med eleverna, både i 

samtalet men också i undervisningen. Det finns många kursmål i både grundskolan och 

gymnasiet som en studie- och yrkesvägledare samt lärare kan samverka för att skapa 

bättre förutsättningar för eleven. Jag ska ge er ett exempel. 

 

Jag har arbetat som studie- och yrkesvägledare i två år nu på olika gymnasieskolor. Min 

uppgift har endast bestått utav att vägleda eleverna, både enskilt men mycket av fokus 

har legat på att huvudmannen har satt in studie- och yrkesvägledningstimmar på 

schemat där jag går in och har olika informationsträffar med olika teman för att 

förbereda eleverna på framtiden och att skapa sig en karriär. Detta har setts vara mycket 

positivt för eleverna och i samtalen har man märkt en skillnad på en individ som fått 

denna information samt en elev som inte fått denna information. Bara genom att ge 

studie- och yrkesvägledaren ett par timmar varje termin med varje klass kan man ge 
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eleverna informationen som de behöver och sedan i samtalen fokusera på vad eleven 

vill och hur de känner kring denna information.  

 

Resultatet i denna undersökning kommer jag ta med mig och försöka föra fram för de 

kommande arbetsgivarna jag träffar. Vi måste kombinera information, samverkan och 

fokus på vad eleven vill för att skapa självsäkra och trygga ungdomar att gå in i 

arbetslivet. Om vi inte gör det finns risken att det blir omotiverade ungdomar som blir 

arbetslösa under en längre tid. Vi får elever som inte klarar av gymnasiet och inte har 

någon utbildning, något som nästan alla företagen kräver idag. Här vill vi inte hamna.  

 

Man bör också se på samspelet mellan studie- och yrkesvägledare och elever. Har en 

studie- och yrkesvägledare och elever samma förväntningar på samtalet eller skiljer dem 

sig åt? Ifall dem skiljer sig åt, hur kommer det samtalet då att se ut? Blir det ett bättre 

vägledningssamtal för att man tar med olika förväntningar eller kan olika förväntningar 

hos de deltagande parterna leda till att samtalet inte blir användbart? 

 

Att studera samtalet, som är det hjälpmedel en studie- och yrkesvägledare har, kommer 

alltid vara aktuell. Studie- och yrkesvägledning diskuteras mycket idag och samhället 

vill stärka möjligheten till studie- och yrkesvägledning för individen, både i skolan och 

på arbetsmarknaden. Det är mellan individen och studie- och yrkesvägledaren som vi 

finner nyckeln till att utforma en verksamhet som bygger på förtroende och respekt hos 

alla inblandade.  

Genom att ha likartade förväntningar på vad studie- och yrkesvägledning är i dagens 

samhälle kan man skapa verksamheter som hjälper individen framåt i livet när 

brytpunkter sker. Genom att skapa verksamheter som utgår från alla parters 

förväntningar kan det till viss del bidra till att fler kan finna ett arbete eller studier under 

en kortare tid vilket i sin tur leder till att individerna inte går arbetslösa under en längre 

tid.  

 

Diskussion om metod och alternativa arbetssätt 

I denna undersökning gjordes det kvalitativa undersökningar just för att gå in djupare på 

vad eleverna faktiskt tycker om studie- och yrkesvägledning och det samtal de har fått. 

Det är ett svårt ämne att ta sig an så pass lång tid efter eleverna har haft sitt 

vägledningssamtal, normalt har eleverna sitt första vägledningssamtal vid årsskiftet och 

denna undersökning gjordes slutet på vårterminen. Detta leder till att många kan ha 

missat vad vägledningssamtalet innehöll och hur man kände kring samtalet. Önskvärt 

skulle vara att man hade gjort undersökningen tidigare på året för att få en bättre bild av 

elevernas uppfattning kring vägledningssamtalet och ifall man saknade något.  
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Genom att göra kvalitativ undersökning fick vi veta mycket som inte i lika stor grad 

skulle ha framkommit i en kvantitativ undersökning. Däremot i en kvantitativ 

undersökning skulle vi kunna nått ut till fler elever och därmed få en bättre bild på just 

den skolan. För att få det bästa resultatet tror jag att man skulle ha använt sig utav både 

kvalitativa och kvantitativa undersökningar för att få en helhetsbild. Där hade vi då nått 

ut till fler elever och vi skulle ha fått en fördjupning hos vissa elever.  

Önskvärt hade också varit att fokusera på att urvalet hade skett via fler klasser vilket 

skulle lett till en spridning. Nu fick eleverna ingen chans att ”skvallra” för de andra 

eleverna vilket ledde till en större reliabilitet i undersökningen. Ifall man hade haft fler 

dagar med intervjuer hade det möjligtvis sett annorlunda ut i resultatet och attityden hos 

eleverna inför intervjuerna.  

Överlag kan man se att de kvalitativa undersökningarna har passat till denna sorts studie 

och att tidsperspektivet endast räcker till att göra fåtal intervjuer. I liknande 

undersökningar skulle man dock fokusera på mer tid och eventuellt samverka mellan 

kvalitativ studie och kvantitativ studie.  
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Tidplan 

Under dessa närmsta veckor kommer en uppsatsplan samt en uppsats att skrivas. I 

denna del kommer jag redogöra för hur min tidsplan kommer att se ut.  

Vecka 10 Fokus kommer ligga på att färdigställa 

syfte, frågeställningar samt börja skriva på 

metoddelen.  

Tidplan skrivs 

Vecka 11 Litteraturstudier samt färdigställa 

metoddelen 

Vecka 12 Inledning, bakgrund och missivbrev skrivs. 

Förberedelse inför opponering genom att 

läsa igenom, rätta och säkerställa att allting 

är med.  

 

Vecka 13 Intervjuguide ska skrivas och göras klart. 

Läsa igenom uppsatsen.  

Uppsatsen ska skickas in för opponering 

Vecka 14 Opponering samt eventuellt revidera 

uppsatsplanen för godkännande.  

Vecka 15 Få intervjuguiden godkänd samt ta kontakt 

med rektorer på skolorna. Anordna 

intervjuer  

Vecka 16 Intervjuer ska vara gjorda senast fredag 

denna vecka.  

Litteraturstudier 

Vecka 17 Intervjuerna transkriberas och börjar 

sammanställas.  

Litteraturstudier 

Vecka 18 Intervjuer analyseras i samband med 

litteraturen som har lästs.  

Vecka 19 Resultat och diskussion arbetas med denna 

vecka 

 

Vecka 20 Uppsatsen genomgår en översikt och 

eventuella rester skrivs klart.  

Vecka 21 Uppsatsen skickas in för opponering.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1. Missivbrev till intervjuerna.  

Bilaga 2. Intervjuguide. 

Bilaga 3. Utbudet av de gymnasiala programmen i den undersökta kommunen. 
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Bilaga 1 

Hej, 

Mitt namn är Linda Forselius och läser till studie- och yrkesvägledare på Stockholms 

Universitet. Just nu skriver jag på min avslutande kandidatuppsats och undersöker 

elevernas uppfattning i år 9 om studie- och yrkesvägledarsamtalet.  

Min undran till er är om jag skulle få tillåtelse att intervjua 6 stycken av era elever. 

Intervjuerna kommer ta cirka 20 - 30 minuter. I intervjuerna kommer både elever och 

skola vara anonyma och all data kommer att raderas efter avslutad uppsats.  

Intervjuerna kommer äga rum vecka 15/16.  

Återkom gärna om kontaktperson eller datum som skulle passa er.  

 

Med Vänliga Hälsningar 

Linda Forselius 

070 – 49 56 170 

lindaforselius@hotmail.com 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

 

Berätta lite kort om dig själv och dina tankar kring ditt gymnasieval. 

Kan du berätta om ditt vägledningssamtal? Vad var viktigt i det? 

Hur uppfattade du vägledningssamtalet? Var det viktigt, onödigt? 

Förväntningar – vad ville du ha ut av samtalet?  

Hade du frågor förberedda?  

Hur såg din information ut innan vägledningssamtalet? Analys av samtalet – innehåll, 

förväntningar. 

När du gjorde ditt val tänkte du på saker som du tyckte var roligt/tråkigt?  

Vad låg till grund för ditt gymnasieval? 

Var det någon som påverkade ditt val som gjorde att du valde annorlunda än vad det var 

tänkt från början? 

Vad tycker ni är viktigt i ett vägledningssamtal? 

Tycker du att du saknade något i ditt vägledningssamtal? I så fall vadå? 
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Bilaga 3 

Det kommunala utbudet av de 18 nationella gymnasieprogrammen 

Barn och fritidsprogrammet med inriktningarna fritid & hälsa och pedagogiskt arbete 

Bygg och anläggningsprogrammet med inriktningarna husbyggnad och måleri 

Ekonomiprogrammet med inriktningarna juridik och ekonomi 

Estetiska programmet med inriktningen musik 

Fordon och transportprogrammet med inriktningarna lastbil & mobila maskiner, 

personbil, transport 

Handel- och administrationsprogrammet med inriktningen handel & service 

Naturbruksprogrammet med inriktningarna häst, djur, jakt & viltvård, trädgård, lantbruk 

och naturvetenskap.  

Naturvetenskapsprogrammet med inriktningarna naturvetenskap och naturvetenskap & 

samhälle 

Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningarna beteendevetenskap, medier 

information & kommunikation samt samhällsvetenskap 

Teknikprogrammet med inriktningarna design & produktutveckling och information & 

medieteknik 

Vård och omsorgsprogrammet 

Introduktionsprogrammen med inriktningarna individuellt alternativ, 

preparandutbildning, programinriktat individuellt val, språkintroduktion och 

yrkesintroduktion.  

Utöver detta erbjuds lärlingsutbildning och yrkesintroduktion på de yrkesförberedande 

gymnasieprogrammen.  

 

De fristående skolornas utbud av de 18 nationella gymnasieprogrammen.  

El och energiprogrammet med inriktningarna installation, industri eller larm. 

Estetiska programmet med inriktningarna bild & form, foto/film, musik och teater. 

Hotell och turismprogrammet med inriktning hotell och konferens 

Industritekniska med inriktningarna svetsteknik, produkt och maskinteknik samt 

driftsäkerhet och underhåll.  
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Naturbruksprogrammet med inriktningarna djurvård, häst, hund och äventyrsturism.  

Restaurang och livsmedelsprogrammet med inriktning kök och servering samt bageri & 

konditori.  

VVS och fastighetsprogrammet med inriktningarna VVS eller kyl & värmepumpsteknik 

Teknikprogrammet med inriktningen design och produktutveckling med 

specialinriktning mot spelutveckling 

 

 

 

 

 


