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”Det blir nog bäst om du väljer själv”. 

    En studie om lärares tankar avseende elevers val och väljande. 

    Fredrik Andréasson 

   Sammanfattning 

I föreliggande studie undersöks genom fem kvalitativa intervjuer hur lärare i grundskolans 
senare årskurser (6-9) uppfattar elevers val och väljande. Det innefattar vad lärarna upplever 
formar och påverkar elevers studie- och yrkesrelaterade val, men också, hur dessa val enligt 
lärarna bör gå till. De bakomliggande motiven till studiens ämnesområde och syfte grundar sig 
på rapporter från framförallt Skolinspektionen (2013:5) som visar att skolans lärare har svårt att 
integrera vägledande insatser inom den ordinarie undervisningen, insatser de enligt skollagen 
har ett ansvar för att ta sig an.  

Av resultatet i denna studie framgår att lärarna uppfattar att elevernas valbara studie- och 
yrkesrelaterade alternativ formas i relation till den kunskap och information de tar del av i olika 
sociala kontexter och i relationer med andra nära, som exempelvis vänner och föräldrar. Dock 
anser inte lärarna i studien att alla elever har en korrekt bild av hur verkligheten faktiskt ser ut 
och fungerar, vilket öppnar för felval. Felaktiga val kännetecknas av att elever i valet blir 
påverkade av sina nära relationer, exempelvis att de väljer likt sina kompisar och eller grundar 
sina val på bristfällig kunskap om vad olika studievägar och yrken egentligen innehåller och 
innebär. Studie- och yrkesrelaterade val bör därför, enligt lärarna, kännetecknas av att man 
väljer i relation till sin egen förmåga, sina intressen och faktiska vilja, och att dessa i sin tur 
bygger på korrekt kunskap och bilder om hur verkligheten faktiskt ser ut och fungerar.  

    Nyckelord 

Studie- och yrkesval, studie- och yrkesvägledning, lärare, lärarperspektiv, grundskolan.



 

 

”It will probably be best if you choose 
by yourself”. 

   A study of teachers beliefs about students choices and selecting choices. 

   Fredrik Andréasson 

   Abstract 

The present study investigates through five in depth interviews high-school teachers thoughts 
about students choices and selecting choices, what teachers believe shapes and affects students 
educational and occupational choices, and also, how these choices according to the teachers 
should go to. The underlying reasons for the topic and purpose of the study are based on reports 
done by The Swedish Schools Inspectorate (2013:5) showing that teachers find it difficult to 
integrate guiding interventions in the regular pedagogy, actions the Swedish Education Act say 
they has a responsibility to take on.  

The result in this study shows that teachers believe that students choices are formed in relation 
to the knowledge and information they obtain in different social contexts and in relationships 
with others close, like friends and parents. However, the teachers don’t believe that all students 
have an accurate picture of the reality, which can lead to wrong choices. Wrong choices are 
characterized by getting influenced by other close, like choosing as their friends, and or base 
their choices on inadequate knowledge about what pathways and occupations really contains 
and means. Students choices should be, according to the teachers, characterized by choosing in 
relation to their own abilities, interests and actual will, and especially be based on accurate 
knowledge about how the reality actually works.  

   Key words 

Career choice, educational choice, educational guidance, teachers beliefs, high school. 
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  Inledning      

Under 2013 granskade Skolinspektionen 34 grundskolor runt om i Sverige i syfte att 

synliggöra och utvärdera hur skolorna förhåller sig till och arbetar med studie- och 

yrkesvägledande insatser. Av rapporten Studie- och yrkesvägledning i grundskolan 

(Skolinspektionen 2013:5) framgår att det finns stora brister i hur skolor med dess 

personal arbetar kring frågor som ska bidra till och främja elevers möjligheter att göra 

väl underbyggda val. Bakomliggande faktorer i form av bristande styrning från 

huvudmän och rektorer, frånvaron av formulerade verksamhetsmål och att vägledning 

inte planeras och integreras som en del av hela skolans verksamhet och ansvar, har 

bidragit till att studie- och yrkesvägledning i grundskolan blivit eftersatt (a.a.).  

Vidare framgår att den yrkesgrupp som har störst kontakt med eleverna – lärarna – i 

flera fall inte har kunskap om vilket ansvar de har i förhållande till vad skollag och 

läroplan föreskriver, och inte heller kunskap om hur de ska integrera vägledande 

insatser inom den egna ordinarie undervisningen. Samtidigt som flera lärare ger uttryck 

för att vägledning är ett separat uppdrag för en enskild verksamhet och aktör – studie- 

och yrkesvägledaren – ser de vikten och värdet av att den egna undervisningen kan vara 

ett stöd i syfte att utveckla förmågor användbara för elever i kommande valsituationer 

(a.a.). 

I Lgr 11 står det skrivet att alla elever ska kunna granska och synliggöra olika 

valmöjligheter och inte minst kunna ta ställning i frågor som rör den egna framtiden. All 

personal i skolan ska verka för att elevernas studie- och yrkesrelaterade val inte 

begränsas på grund av exempelvis social tillhörighet, kön och/eller kulturell bakgrund 

(Lgr 11: 2.6). Det framgår också av grundskolans kursplaner och kunskapskrav att det 

är centralt att eleverna erhåller kunskap om olika utbildningsvägar och yrkesval samt 

orsaker till varför olika människor väljer de yrken de faktiskt gör. Som exempel ska 

elever i slutet av årskurs 9 kunna föra resonemang om faktorer som påverkar individers 

möjlighet att kunna påverka sin egen livssituation (Lgr 11, Kursplan: 

Samhällskunskap). 



 

 8 

Skolinspektionens rapport visar på en tydlig problematik, att skolor med dess personal 

inte tar sitt fulla ansvar för att arbeta med studie- och yrkesvägledande insatser i relation 

till det, enligt mig, tydligt formulerade ansvar rådande styrdokument föreskriver. Att 

lärarna inte är medvetna om vilket ansvar de har vad gäller studie- och yrkesvägledning 

i grundskolan kan tyckas anmärkningsvärt. Det intressanta är dock, utifrån 

Skolinspektionens (2013:5) resultat, att samtidigt som lärarna ser betydelsen av att 

arbeta med vägledning framgår att de har svårt att se hur de ska integrera vägledande 

insatser inom den egna undervisningen. Konfunderad ställer jag mig frågan, var är det 

skon klämmer?  

Kan lärarnas svårigheter att integrera vägledande insatser inom den ordinarie 

undervisning bero på att lärarna aldrig fått möjlighet sätta ord på hur de faktiskt ser på 

elevers val och väljande? Kan det vara så att lärarna ändå har en idé och kunskap om 

hur elevers studie- och yrkesrelaterade val kan och eller bör gå till? Kan det till och 

med vara så att deras eventuella idé och kunskap är en outnyttjad kompetens att ta 

tillvara i grundskolornas arbete med studie- och yrkesvägledande insatser?  

Att jag ställer alla dessa frågor beror på att varken Skolinspektionens utredning (2013:5) 

och/eller annan anknytande forskning enligt mina efterforskningar har undersökt och 

eller ens belyst hur lärare uppfattar att elevers studie- och yrkesrelaterade val kan och 

eller bör gå till. Att undersöka vilken syn lärare har på elevers val och väljande och hur 

man utifrån en teoretisk förståelseram kan förstå deras uppfattningar är mycket 

motiverat, och därmed utgångspunkten för denna forskningsstudie. Att erhålla kunskap 

om den kunskapslucka som enligt mig är sig synlig kan bidra med central kunskap 

användbar för grundskolan och dess elever vid utformandet av studie- och 

yrkesvägledande insatser. 

   Begrepp 

Studie- och yrkesvägledning   

I vid bemärkelse beskriver Skolverket (2013) att studie- och yrkesvägledning inbegriper 

all den verksamhet som genom insatser bidrar till att förbereda och utveckla elevers 
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kunskaper och färdigheter att göra väl underbyggda studie- och yrkesrelaterade val. I 

snäv bemärkelse inbegriper studie- och yrkesvägledning den vägledning studie- och 

yrkesvägledare ger i form av vägledningssamtal individuellt och eller i grupp 

(Skolverket, 2013). I rapporten används begreppet enligt den förstnämnda förklaringen, 

studie- och yrkesvägledning i vid bemärkelse. 

Karriärutvecklingsprocess 

Ett händelseförlopp som genom olika val och handlingar formar och utvecklar den egna 

karriären (Brown, 2002). 

Självuppfattning 

Den bild vi har av oss själva, omgivningen och olika yrken samt var i samhället vi anser 

oss passa in i relation till den egna självbilden (Gottfredson, 2002). 

Kognitiv yrkeskarta 

En inre mental karta bestående av yrken vi värderat och organiserat efter kategorierna 

kön och status (Gottfredson, 2002). 

Acceptabla alternativ 

Alternativ vi anser valbara och möjliga att uppnå i relation till vår egen självuppfattning 

och i relation till den bild vi har av omgivningen och olika yrken (Gottfredson, 2002). 

Väl underbyggt val 

Val baserat på kunskap om olika och möjliga valbara alternativ (Åsemar, 1985). 



 

 10 

  Teori 

Duane Brown (2002), professor i pedagogik, förklarar att karriärvalsteori (jfr Mitchell 

m.fl., 2002; Peterson m.fl., 2002; Savickas, 2002, Gottfredson, 2002) innefattar olika 

perspektiv och förklaringar om hur människor tenderar att gå tillväga i formandet av 

den egna karriären. Enligt Brown (2002) tar teorierna utifrån olika perspektiv fasta på 

faktorer som inom den individuella karriärutvecklingsprocessen formar och påverkar 

individers handlande och aspirationer i relation till olika typer av studie- och eller 

yrkesrelaterade valsituationer.  

Det karriärvalsteoretiska perspektivet med dess innehåll ligger nära denna studies 

ämnesområde och formulerade frågeställningar, då studien söker kunskap om hur lärare 

ser på ämnet val och väljande, i det här fallet med fokus på studie- och yrkesrelaterade 

val. Dessa val, kan enligt Brown (2002), förklaras och förstås likt processer som formar 

och skapar individers egna karriärer. I analys och tolkningsarbetet av denna studies 

empiri har jag använt och tagit hjälp av begrepp från Linda S. Gottfredson's 

karriävalsteoretiska perspektiv Theory of Circumscription, Compromise, and Self-

Creation (2002) i syfte att på ett djupare sätt erhålla förståelse om vilken uppfattning 

lärare har om elevers handlande och aspirationer i relation till studie- och 

yrkesrelaterade valsituationer. 

   Karriärvalsteoretiskt perspektiv 

Linda S. Gottfredson, doktor i pedagogisk psykologi, utgår i Theory of Circumscription, 

Compromise, and Self-Creation (2002) från två frågeställningar. Dels hur det kommer 

sig att barn och unga återskapar sociala skillnader genom att begränsa sina 

yrkesaspirationer, men också, varför barn och unga från samma sociala grupper tycks ha 

olika aspirationer och strävan bort från det egna självet och viljan.  

Gottfredson (2002) menar att den kunskap och värderingar vi tar del av i olika miljöer 

och kontexter under uppväxtåren bidrar till att forma bilden om oss själva, 
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självuppfattningen. De komponenter som ligger till grund för och utgör vår 

självuppfattning består bland annat av utseende, personlighet, egenskaper, kön, klass 

och värderingar. Självuppfattningen innefattar i sin tur bilden vi har om själva, 

omgivningen, olika yrken och inte minst var i samhället vi ser oss själva passa in i 

relation till vår egen självbild. 

Medan vi under uppväxtåren formar bilden om det egna jaget erhåller vi samtidigt 

kunskap och värderingar om olika yrken och yrkesroller. Gottfredson (2002) menar att 

omgivningens olika miljöer och kontexter utstrålar stereotypa bilder om vad olika yrken 

bär för status (exempelvis om det är ett hög- eller lågstatus yrke) likväl som bilder och 

värderingar om att olika yrken bär på en tydlig könsroll. Enligt Gottfredson organiserar 

och kategoriserar barn och unga dessa yrken inom vad hon liknar vid en inre kognitiv 

yrkeskarta. Kartan är uppbyggd på så vis att högpresterande och prestigefyllda 

högstatusyrken hamnar högt upp på kartan vad gäller status (rent hierarkiskt) och yrken 

som bär på en tydlig könsroll nära det kön vi upplever att yrket utstrålar (och vice 

versa).  

Då bilden av oss själva och omgivningen speglar den kunskap, värderingar och bilder vi 

tagit del av i olika sociala sammanhang och kontexter ser inte alla människor samma 

yrken som möjliga att uppnå. För att illustrera kan det vara så att en individ som vuxit 

upp i en miljö präglad av lågstatusyrken inte ser prestationskrävande högstatusyrken 

som möjliga att uppnå i relation till den socialt formade självuppfattning, pga. att miljön 

vi befunnit oss i kan ha utstrålat värden om att dessa vägar inte är möjliga och 

tillgängliga att uppnå i relation till vår egen sociala position.  

Enligt Gottfredson (2002) kan den sociala omgivningen och formade självuppfattningen 

därför bidra till att vi kan komma att begränsa våra alternativ när vår formade 

självuppfattning inte stämmer överens med vad vi egentligen kanske drömmer om, tror 

att vi klarar av och eller ser oss själva passa in. I relation till den bild vi utvecklat om 

oss själva och omgivningen kategoriserar vi därför inom den kognitiva yrkeskartan in 

yrken i en s.k. zon av acceptabla alternativ, i syfte att matcha alternativ vi anser valbara 

i relation till vårt eget formade själv. Det innebär att vår självuppfattning blir avgörande 

för vilka alternativ vi anser acceptabla då den speglar de kunskaper, värderingar och 

bilder som format och påverkat oss som unga (Gottfredson, 2002). 

När vi väl kommer upp i tonåren och ska sätta in vårt eget jag i ett karriär- och eller 

yrkesinriktat sammanhang kan det vara så att vi utvecklat en mer realistisk bild om vad 
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olika yrken faktiskt innehåller och innebär. Problemet är dock att omgivningens 

förväntningar i förhållande till de stereotypa bilder vi tagit del av under uppväxten är 

svåra att bortse från, varför vi kan komma att kompromissa med våra aspirationer och 

istället välja tillräckligt goda alternativ.  Att vi kompromissar med oss själva kommer 

av att det är enklare att välja från vårt yrkes-jag än den kunskap och värderingar som 

format vår självuppfattning, då självuppfattningen innefattar värderingar om vilka vi är 

och borde oss passa in. För att undvika och minimera risken att ta oss an yrken vi inte 

tror vi kommer klara av (och risken att misslyckas på vägen) väljer vi tillräckligt goda 

alternativ i syfte att lindra den ångest det innebär att frångå vad vi egentligen vill göra 

och drömmer om. 

För att individers studie- och yrkesrelaterade val ska utgå från den faktiska viljan, 

utifrån vilka vi egentligen är samt på kunskap och information om hur vår omvärld 

faktiskt ser ut och fungerar, diskuterar Gottfredson (2002) olika strategiska aspekter att 

ta hänsyn till för att individer som står inför valet att göra ett studie- och yrkesrelaterat 

val ska kunna göra det så väl underbyggt som möjligt. Utgångspunkten är betydelsen av 

att försöka synliggöra om och i så fall hur vi möjligen kan komma att begränsa och 

kompromissa med våra egna val och aspirationer. Hon menar samtidigt att det är viktigt 

att synliggöra och undersöka hur och varför vi väljer men också varför vi väljer bort 

olika typer av studie- och eller yrkesrelaterade alternativ. Genom att undersöka den 

egna självuppfattningen, vilken kunskap och värderingar denna bygger på, kan vi också 

öka möjligheten att göra val som inte bygger på begränsningar och kompromisser. 

Enligt Gottfredson (2002) kan det göras om man utforskar och synliggör vilka yrken 

man har kunskap om, hur man värderar dessa och genom vilka erfarenheter och bilder 

dessa uppkommit. Vidare är det centralt att tillföra och öka kunskapen om vad olika 

yrken faktiskt handlar om. Det kan bidra till att vidga den egna yrkeskartan och zonen 

av acceptabla alternativ. I samband med att vi ökar kunskapen om vår omvärld är det 

avslutningsvis centralt att utveckla förmågan till självinsikt, hur vi ser och uppfattar vår 

egen person, våra förutsättningar och förmågor. Genom att utveckla självinsikten och 

nyansera vår egen självuppfattning ökar chanserna för att individer ska välja i relation 

till det egna självet och viljan (Gottfredson, 2002). 
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   Forskning 

I avsnittet nedan presenteras anknytande forskning med relevans för studiens 

ämnesområde och problemställning. Det ska påpekas att tillgången till både svensk och 

internationell forskning rörande det valda fenomenet och utifrån ett lärarperspektiv är 

mycket begränsad. Till studien lyfts den lilla mängd forskning som i visst avseende tar 

fasta på hur lärare uppfattar att individers studie- och eller yrkesrelaterad val kan 

och/eller bör går till (se Åsemar, 1985). Även en rapport som tar fasta på hur lärare ser 

på vägledning och dess betydelse för elevernas utveckling tas i akt (Lam & Hui, 2010). 

Vidare lyfts två studier som undersökt hur elever och studenter går tillväga vid valet av 

högre studier och vilka faktorer som kan påverkar deras studie- och yrkesrelaterade val 

(se Lovén & Dresch, 2009, Galotti & Mark, 1994).  

I sökandet efter forskning har sökmotorerna Libris, Ebsco Discovery Service och 

Google Scholar använts. De ordkombinationer som använts i sökningsprocessen är 

studie- och yrkesval, val, gymnasieval, grundskola, lärare, lärarperspektiv, uppfattning, 

elever samt career choice, study- and vocational choice, educational guidance, 

vocational guidance, decision making, teachers, teacher 's beliefs. 

    Hur elever väljer och påverkas i valet av högre studier 

Anders Lovén & James Dresch har i Vägen efter grundskolan (2009) studerat 

grundskoleelevers övergång till gymnasiet, hur eleverna väljer att handla och vilka 

framträdande faktorer som påverkar eleverna i deras studieval. 

Av resultatet framgår att en majoritet av eleverna upplever gymnasievalet som svårt 

men viktigt. Eleverna uttrycker att det därför är centralt att få tala om och bearbeta sina 

tankar med personer i den nära omgivningen, exempelvis studievägledare, lärare och 

föräldrar. Eleverna framhåller också att det vore av betydelse att i större uträckning få 

möjlighet reflektera över vem man själv är och vad man är bra respektive mindre bra på. 
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Även mer och bredare information om vilka möjligheter som finns på arbetsmarknaden 

och vad olika utbildningar innebär betonas av eleverna.  

Vidare visar studien att eleverna i stor utsträckning ser personer i deras närhet som 

betydande för valet. Över 80 procent av de tillfrågade eleverna framhöll att det var 

viktigt att ens egna föräldrar var nöjda och stolta med det val de faktiskt gjort. En 

majoritet av eleverna menade också att föräldrar genom deras åsikter och engagemang 

var delaktiga under valprocessen. Efter föräldrar ansågs kompisar med deras åsikter 

(och som informationskällor) ha betydelse för det faktiska studievalet. Den information 

som upplevdes relevant och viktig utöver den som erhölls från föräldrar, lärare och 

kompisar ansågs bestå av information från studievägledare, skolbesök och 

gymnasiemässor (Lovén & Dresch, 2009). 

Lovén & Dresch (2009) anser därför att kunskap och information om möjliga 

utbildningsvägar och inte minst om arbetsmarknaden är central för att eleverna ska 

kunna göra ett bra val. Dock anser författarna att eleverna har svårt att överskåda och 

bearbeta all den informatorn de tar del av via den sociala omgivningen. En anledning är 

att eleverna befinner sig i en fas där sökandet efter den egna identiteten är av stor 

betydelse, vilket gör dem extra mottagliga för information och påverkan från andra. En 

av slutsatserna är därför att eleverna under gymnasievalet och där de ställs inför 

situationen att fatta beslut om den egna framtiden, i stor utsträckning påverkas av den 

sociala omgivningen som inbegriper föräldrar, vänner och studievägledare m.fl.  

Baserat på elevernas svar framgår också att påverkan kan vara synlig då eleverna själva 

uttrycker att personer i deras närhet är delaktiga, engagerade och visar intresse i hur de 

väljer och i vissa fall ska välja. Samtidigt som påverkan från omgivningen i vissa fall 

upplevs som synlig kan påverkan också ske indirekt och omedvetet då elever under lång 

tid socialiserats in en social kontext som innefattar olika normer och värderingar, menar 

författarna. Att denna slutsats dras kommer av att eleverna ger tvetydiga svar. Eleverna 

själva anser att de gjort egna och självständiga val utan påverkan från andra men 

samtidigt uttrycker det var viktigt att uppfylla de förväntningar andra i den nära 

omgivningen gav uttryck för. Lovén & Dresch (2009) menar att även om eleverna 

själva anser sig förhålla sig till den påverkan som kan komma till uttryck från andra 

nära personer visar deras faktiska val och uttryck att de ändå påverkas av åsikter och 

värderingar från den nära omgivningen. 
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Kathleen M. Galotti och Melissa C. Mark beskriver i How do High School students 

structure an important life decision? (1994) hur de intervjuat 322 studenter i syfte att 

undersöka vilka faktorer och informationskällor studenterna tar hänsyn till under valet 

till högskolan.  

I studien framgår att studenterna upplever valet som svårt, krävande och inte minst 

avgörande för den fortsatta framtiden och yrkeslivet (jfr Lovén & Dresch, 2009). De 

faktorer studenterna tar hänsyn till och finner centrala för att kunna undersöka, 

rangordna och värdera vilka skolor och utbildningar som är valbara är vilka program 

och tillvalskurser olika skolor erbjuder, skolans rykte och status, geografisk plats och 

avstånd från hemmet, skolatmosfär, om det finns vänner i skolan och vilka krav man 

upplever skolor och program ställer vad gäller prestation (Galotti & Mark, 1994).  

Vidare framgår att de källor studenterna tar till hjälp och som de finner mest trovärdiga 

för att erhålla information och svar på sina frågor om olika vägar är föräldrar, vänner 

samt informationsmaterial från vägledare och skolbroschyrer (jfr Lovén & Dresch, 

2009).  Det framgår dock att det finns en skillnad mellan vilka informationskällor 

studenter tar hänsyn till beroende på vilken utbildning de egna föräldrarna innehar. Här 

menar författarna att studenter med föräldrar som har hög utbildningsnivå i större 

uträckning (än den motsatta gruppen) ser sina föräldrar som trovärdiga källor vad gäller 

kunskap om utbildningssystem och olika alternativ. Den motsatta gruppen vars föräldrar 

inte innehar motsvarande höga utbildningsnivå förlitar sig istället mer på information 

från utbildningsledare och/eller anställda inom den bransch de har ett intresse av att 

söka sig mot (Galotti & Mark, 1994). 

Skillnad vad gäller studenternas skolprestationer visar sig också ha betydelse för hur 

studenterna går tillväga. Galotti & Mark (1994) visar att högpresterande studenter 

tenderar att göra mer komplexa val då de väger mellan flera alternativ samtidigt. Samma 

studentgrupp framhåller även att de inte i lika stor utsträckning låter sina val påverkas 

av andra i den nära omgivningen. En förklaring till att högpresterande studenter visar 

sig vara mer självgående, enligt författarna, kan bero på att de genom sina prestationer 

utvecklat större förmåga att tänka och processa information. Det kan också förklara 

varför studenterna ger uttryck för att vara mer självständiga i sitt sätt att tänka och 

förhålla sig till olika valbara alternativ. Den motsatta studentgruppen bestående av lägre 

presterande studenter väger inte mellan lika många alternativ och förlitar sig mer på 

information från andra, bl.a. vägledare och skolledare (Galotti & Mark, 1994). 
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    Lärares uppfattningar om val och vägledning 

Carls Åsemar har i avhandlingen Utbildning, arbete, studie- och yrkesval - 

Föreställningar hos föräldrar, elever och skolpersonal (1985) genom intervjuer med 

elever, lärare och studie- och yrkesvägledare undersökt hur de olika urvalsgrupperna 

tänker kring frågor om skola, utbildning och arbetsliv. Rapporten är en av få studier 

som (om än i liten utsträckning) belyser hur lärare ser på elevers studieval. 

Enligt Åsemar (1985) uppfattar lärare att ett studie- och yrkesval val kan komma till 

stånd om elever med dess lärare och föräldrar har kunskap om olika och möjliga 

alternativ. Lärarna i studien uppfattar dock att olika socialgrupper har olika kunskaper 

om omgivningen, vilket ger med sig att individer beroende av deras bakgrund tänker 

och använder olika strategier i valet av studier.  

Lärarna uppfattar att elever vars föräldrar innehar högre utbildning (och därmed en 

bredare kunskap om utbildningssystemet) tänker mer strategiskt. Den strategiska 

aspekten innebär att eleverna i samråd med sina föräldrar bearbetar valen tillsammans, 

att de tänker mer långsiktigt och med ändamålet att så länge som möjligt hålla många 

vägar öppna. Föräldrar som inte har lika hög utbildningsnivå är enligt lärarna mindre 

involverade i barnens val då de utgår från idén om det fria valet, och låter därför sina 

barn välja själva. Uppfattningen är också att dessa elever tänker mindre långsiktigt då de 

bara förhåller sig till den närmsta överskådliga framtiden (Åsemar, 1985). Andra 

faktorer eleverna anses ta hänsyn till är de individuella förutsättningarna, vilket 

inbegriper elevernas egenskaper och förmågor. Till sist anses kamrat- och 

föräldrapåverkan ha betydelse när eleverna gör sina val i den bemärkelsen att de söker 

sig till samma grupper för att känna trygghet (att ha nära till sina vänner) (Åsemar, 

1985). 

 

Sara K.Y Lam och Eadoin K.P Hui undersöker i Factors affecting the involvement of 

theachers in guidance and counselling as a whole-school approach (2010) genom 12 

kvalitativa lärarintervjuer faktorer som påverkar lärares möjligheter att ta sig an 

vägledande och handledande insatser som en del av hela skolans ansvar.  

Lam & Hui (2010) menar att lärarna och som arbetar med vägledning utifrån 

perspektivet hela skolans ansvar ser vägledande insatser som ett nödvändigt verktyg för 
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att hjälpa elever att hantera olika typer av problem och/eller dilemman. Vägledning ses 

här som ett effektivt verktyg i arbetet med att utveckla övergripande förmågor eleverna 

kan använda i syfte att kunna tillgodose sina behov i olika typer av situationer, 

däribland yrkesval. Lärarna i studien framhåller att utbildning (utöver att utveckla 

kunskaper om omvärlden) likväl syftar till att utveckla den egna personen och 

självkännedomen. Det centrala är att utveckla förmågan att kunna relatera till andra 

individer, grupper och sociala kontexter, att kunna se sin egen potential, förmågan till 

självkännedom och att kunna respektera den egna viljan. Enligt lärarna kan utvecklandet 

av olika förmågor öka möjligheten att eleverna förbereds inför vuxenlivet i syfte att 

kunna finna sin egen roll i samhället (Lam & Hui, 2010).  

   Syfte 

Syftet med studien är att undersöka och analysera vilka uppfattningar lärare i 

grundskolan har om val och väljande rörande elevers studie- och eller yrkesrelaterade 

val. 

   Forskningsfrågor 

1. Vad framstår som centralt i lärarnas beskrivning avseende hur elevers studie- och 

yrkesrelaterade val kan och eller bör gå till? 

 

2.  Hur kan man utifrån ett karriärvalsteoretiskt perspektiv förstå vilka faktorer lärarna 

uppfattar formar och påverkar elevers val och väljande? 
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  Metod 

För att erhålla fördjupad kunskap och förståelse om hur lärare i grundskolan uppfattar 

elevers studie- och yrkesrelaterade val, ett ämne tidigare forskning i mindre utsträckning 

tagit sig an, har jag valt att arbeta utifrån en kvalitativ ansats. 

   Datainsamlingsmetod 

Under studiens gång har intervjuer använts som verktyg för att samla in relevant data. 

Kvalitativa forskningsintervjuer syftar till att belysa specifika ämnen och fenomen 

utifrån individers egna perspektiv och erfarenheter (Kvale & Brinkman, 2013), samt att 

kunna förstå och tolka personers utsagor i relation till deras egen vardag och position 

(Johanneson & Tufte, 2003). Då undersökningen syftat till att på ett fördjupat sätt 

åskådliggöra lärarnas tankar valdes att med hjälp av intervjuer ge lärarna möjlighet att 

utifrån sig själva berätta och dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter om vad 

som påverkar elevers val och väljande. 

Inom den kvalitativa intervjun finns olika perspektiv och förhållningssätt att ta hänsyn 

till beroende på vad man vill undersöka och få fram. Under intervjuerna har delvis-

strukturerade frågetyper använts. Denna teknik valdes för att som Kvale & Brinkman 

(2013) framhåller, att med hjälp av övergripande frågeställningar och teman kunna styra 

samtalen, men också, att samtalsformen skulle ge intervjupersonerna tid och möjlighet 

att utifrån sig själva berätta och resonera kring de teman som under samtalen 

introducerades.  

Vid utformandet av de delvis-strukturerade frågetyperna var det centralt att frågornas 

innehållande teman och som under intervjuerna introducerades, formulerades i direkt 

relation till studiens syfte och forskningsfrågor. Avsikten med det var att intervjuerna 

skulle kunna bidra med och generera den kunskap undersökningen ämnat producera.  
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De teman jag tagit fasta på vid utformandet av intervjufrågorna är påverkansfaktorer, 

formande och handlade, vilket är centrala aspekter hämtade från det 

karriärvalsteoretiska perspektivet (se s. 8). Det är viktigt att påpeka att 

intervjupersonernas tankar inte skulle styras och påverkas för mycket av de specifika 

frågorna. Som exempel användes istället för de specifika temana handlande och formar 

formuleringar som ”hur eleverna går tillväga” och ”vad bidrar till elevernas val”. 

Syftet med det var att minimera risken att påverka det insamlade resultatet. 

Under Bilaga 1 finner ni intervjufrågor jag för denna studie använt mig av.  

   Urval 

I Skolinspektions (2013:5) rapport framgår att en stor del av grundskolans studie- och 

yrkesvägledning behandlar elevernas kommande gymnasieval varför insatser förläggs 

till grundskolans senare del, högstadiet. För att ge svar på studiens frågeställningar 

valdes därför att intervjua lärare verksamma i grundskolans årskurser 6-9. 

Avgränsningen grundar sig också på att valet till gymnasiet, enligt min uppfattning och 

erfarenhet, är ett ämne viktigt för eleverna att tala om och bearbeta. Lärare som arbetar i 

dessa årskurser ansåg jag därför kunna bidra med kunskap till studiens frågeställningar. 

Vilka ämnen lärarna undervisar i ansåg jag mindre relevant då jag utgått från 

perspektivet att studie- och yrkesvägledande insatser är ett uppdrag och ansvarsområde 

för hela skolan med dess personal (Lgr 11: 2.6).  

Till studien intervjuades tre respektive två lärare verksamma i två olika skolor. Val av 

antal lärare gjordes i syfte att kunna erhålla en nyanserad bild av hur lärare uppfattar 

studiens valda ämne och frågeställningar. Att intervjuer genomfördes med lärare i olika 

skolor syftade till (även om det inte var undersökningens huvudsakliga syfte och eller 

intention) att eventuellt möjliggöra en diskussion om generella drag lärarna och de olika 

skolorna emellan. Att jag för studien inte intervjuat fler lärare beror på att jag inte ville 

att mängden data skulle stå i vägen för att på ett kvalitativt sätt kunna tolka och 

analysera de utsagor lärarna delat med sig av.  
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   Datainsamling 

I ett tidigt skede togs kontakt med lärare inom två slumpvis utvalda skolor i 

Stockholmsregionen. Första kontakten skedde via mail i syfte att förklara avsikten med 

själva undersökningen. Efter visat intresse skickades missivbrev ut (se bilaga 2) till de 

valda lärarna innehållande vidare information om studiens intentioner samt etiska 

ställningstaganden. Datainsamling skedde därefter tillsammans med intervjupersonerna 

enligt överenskommen tid på deras egna arbetsplatser. Längden på intervjusamtalen 

varade mellan 30-45 minuter. För att jag i rapporten skulle kunna återge, presentera och 

analysera deras utsagor spelades alla intervjuer efter medgivande in med hjälp av en 

diktafon. Efter att respektive intervju var genomförd transkriberades dessa i syfte att 

möjliggöra vidare bearbetning av insamlad data. 

   Tillförlitlighet och giltighet 

I syfte att stärka studiens validitet och reliabilitet har jag i största möjliga utsträckning 

försökt synliggöra hur och varför jag valt att angripa och bearbeta det specifika 

fenomenet, men också, vilken inverkan mina egna ståndpunkter och värderingar kan ha 

haft på själva forskningsprocessen. För att ni som läsare ska ges möjlighet att förstå 

vilket underlag studien bygger på, och vilka grunder analys och slutsatser dras, har jag 

genom hela texten refererat till samtliga källor för att visa på vems tankar, idéer och 

värderingar som genomsyrar forskningsarbetet.  

Det är redan här viktigt att understryka att jag som forskare under arbetsprocessen haft 

en styrande och subjektiv särställning i relation till intervjupersonerna och valt 

forskningsområde. I egenskap av pedagog och studievägledare har jag en bred kunskap i 

bl.a. samtalsmetodik. Denna kompetens kan leda till att jag många gånger tolkar, 

omformulerar och värderar andras utsagor redan under samtalens gång. Denna förmåga 

har jag försökt att tänka på och frångå under samtalen med lärarna, för att deras utsagor 

inte ska vara färgade av mina egna värderingar och åsikter rörande det valda ämnet. 

Längden på intervjusamtalen och det lilla antalet frågor som ställdes upplever jag ändå 
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bidragit till att lärarna fått tid och möjlighet att i lugn och ro få berätta och resonera 

kring de teman som introducerades.  

Vidare har den specifika intervjuformen och använda frågetyper öppnat för stort 

tolkningsutrymme vilket gör att studien aldrig kan bli helt och hållet objektiv. Under 

arbetet med att bearbeta, sammanställa och presentera insamlad data har jag ändå 

försökt att vara så värderingsfri i mina tolkningar som möjligt. 

I rapportens avslutande kapitel diskuteras på vilket sätt det egna handlandet kan ha 

påverkat undersökningens resultat och slutsatser, och inte minst vad man kunde ha gjort 

annorlunda. 

 

   Etiska ställningstaganden 

I och under studiens gång har det varit viktigt att förhålla sig till olika aspekter av etiska 

ställningstaganden och frågeställningar. I undersökningen har jag utgått från fyra 

grundläggande etiska riktlinjer inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning, 

vilka i huvudsak syftar till att skydda enskilda individers integritet (Vetenskapsrådet, 

2002 ). 

Informationskravet innebär att alla personer som deltar i forskningsarbetet får 

information om studiens avsikter, vilken roll de i studien har samt att de har rätt att 

bestämma omfattningen av sitt eget deltagande. Samtyckeskravet går ut på att 

forskningsstudiens deltagare ger sitt medgivande om att delta i undersökningen samt att 

de utan negativa konsekvenser kan välja att avbryta sin egen medverkan. 

Konfidentialitetskravet inbegriper att alla som deltar i undersökningen ska omfattas av 

sekretess, att deltagarnas uppgifter inte ska kunna kopplas, avslöja och eller påverka 

enskilda individers identitet och/eller integritet. Nyttjandekravet belyser i sin tur att de 

uppgifter som under forskningsarbetet kommer fram i relation till enskilda individer är 

avsedda för forskningsändamål (och får därmed inte användas för annat bruk än det 

avsedda) (Vetenskapsrådet, 2002 ). 
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De etiska riktlinjerna har uppfyllts genom att lärarna med hjälp av missivbrev (se bilaga 

2) blev informerade om sammanhanget de deltog, att deras medverkan endast är avsedd 

för forskning samt deras fulla rätt att bestämma omfattningen av sitt eget deltagande.  

Vidare försäkrades alla om att deras medverkan och den information de delgav inte 

kommer missbrukas utan presenteras anonymt och endast användas för denna 

undersökning och dess ändamål. För att upprätthålla deltagarnas anonymitet har lärarna 

och skolorna de är verksamma inom presenterats med hjälp av fiktiva namn. 

   Bearbetning och analys av resultatdata 

Använd datainsamlingsmetod har genererat en ansenlig mängd information som har 

behövt bearbetas i relation till studiens syfte. Insamlad resultatdata har organiserats och 

systematiserats för att kunna urskilja och ta fasta på delar av innehållet som är av 

betydelse för forskningsområdets problemställning. Den information lärarna delade med 

sig av kategoriserades med hjälp av deras egna utsagor. Centrala och gemensamma 

teman som till exempel föräldrar, vänner och andra personers betydelse för elevernas 

val, användes som kodningsbegrepp vid kategorisering av det insamlade materialet. 

När kodning och tematisering väl genomförts valdes den karriärvalsteori jag i stunden 

ansåg mest lämpad att använda i arbetet med att tolka och analysera det resultat jag för 

denna studie samlat in. Det är viktigt att påpeka att det finns olika karrärvalsteorier vilka 

tar fasta på olika perspektiv och aspekter. Att jag valde att förstå och analysera resultatet 

med hjälp av begrepp från en av dessa teorier, Gottfredson's Theory of Circumscription, 

Compromise, and Self-Creation (2002), beror på att ett sådant tillvägagångssätt skulle 

genera den mest kvalitativa analysen i relation till insamlad data och vald teori, särskilt 

då lärarna i mångt och mycket betonade den sociala omgivningen som avgörande för 

elevernas val och väljande. 

I rapportens avslutande kapitel diskuteras den valda teorins möjligheter och 

begränsningar för djupare förståelse av resultatet. 
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   Resultatredovisning 

Det resultat som presenteras i rapporten står i direkt relation till undersökningen 

problemställning, syfte och formulerade forskningsfrågor. Inledningsvis presenteras 

samtliga intervjupersoner genom en kortfattad beskrivning av vilka ämnen de 

undervisar i samt vilka skolor de är verksamma inom. I syfte att motverka upprepningar 

och för att läsaren ska ha möjlighet att överskåda resultatet presenteras lärarnas utsagor i 

sammanfattad form under olika teman och rubriker. De teman och rubriker som används 

under resultat- och analysdelen är utformade i relation till de begrepp som använts vid 

kodning av resultatet och i relation till studiens syfte och forskningsfrågor. 
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  Resultat 

Totalt har fem lärare verksamma i två olika skolor intervjuats och delat mig sig av sina 

erfarenheter om hur de uppfattar val och väljande avseende elevernas studie- och 

yrkesrelaterade val. I resultatet nedan presenteras lärarna och skolorna de är verksamma 

inom med hjälp fingerade namn, utformade utifrån alfabetets första bokstäver, A och B. 

I Skola – A, en årskurs 1-9 skola, arbetar Andreas (lärare i högstadiets 

samhällsorienterade ämnen) samt Anna (speciallärare med en bakgrund som 

gymnasielärare i historia och religion). 

I Skola – B, en närliggande 1-9 skola arbetar Boel (språklärare i tyska, svenska och 

engelska), Bengt (utbildad gymnasielärare och som undervisar i ämnena svenska och 

engelska) samt Bert (lärare i matematik, fysik, biologi, fysik och teknik). 

   Hur eleverna får syn på olika alternativ 

    Via relationer med andra  

Lärarna menar att vänner har betydelse för de alternativ eleverna kan komma att få syn 

på då de via rykten från kompisar eller kompisars kompisar får information om vilka 

skolor och program eleverna anser bra. Upplevelse är att det alltid varit så eftersom 

kompisar lyssnar på och tar hänsyn till varandra och vad man faktiskt tycker. Äldre 

syskon upplevs ha samma funktion och betydelse då de genom sin erfarenhet och 

kunskap kan ge en bild av vad det finns men också hur det ser ut och fungerar på olika 

program. 

Föräldrars betydelse för elevernas alternativ belyser en av SO-lärarna, ”… att det 

handlar ju naturligtvis också om vilka typer av yrken ens egen omgivning, alltså ens 

föräldrar och deras vänner har va, det tror jag.”. En annan lärare berättar att en av 
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eleverna vill bli snickare och att det troligen beror på att elevens pappa arbetar inom 

byggbranschen. Föräldrar uppfattas av några ha större betydelse än vad kompisar har för 

de alternativ eleverna får kunskap om.  

Lärarna framhåller också att de utifrån sin egen position kan dela med sig av kunskap 

och information om hur arbetsmarknaden ser ut vilket kan bidra till att elevernas får syn 

på ytterligare valbara alternativ. NO-läraren berättar att han i många år arbetat utanför 

skolan och utifrån sin långa erfarenhet från andra branscher och yrkesområden kan bidra 

med kunskap om vad yrken faktiskt innehåller och innebär.  

Det framgår att varken lärarna eller studie- och yrkesvägledaren utifrån sin yrkesroll och 

position ska påverka eleverna för mycket. I egenskap av lärare kan de dock dela med sig 

av fakta och underlag eleverna kan använda i olika valsituationer. Det centrala enligt 

lärarna är att upplysa eleverna om den stora fasetterade arbetsmarknaden, hur 

arbetsmarknaden ser ut, vad det finns för olika typer av arbeten men också vilka 

program och utbildningar som finns. 

    Via medier, studiebesök, praktik och intressen 

Lärarna upplever att elever till skillnad från förr har långt mycket bättre koll på vad det 

finns för olika vägar och alternativ då nätets möjligheter gjort det möjligt att söka och ta 

del av information. En av lärarna anser att denna utveckling gått oerhört fort då eleverna 

med hjälp av mobiltelefoner som är uppkopplade till internet, bara genom att ta upp 

telefonen ur fickan, kan ta del av information från hela världen. Utvecklingen och den 

konstanta tillgången till internet upplevs dock av några lärare som negativ då eleverna 

blir konstant påverkade och därefter inte klarar av att orientera sig i och bearbeta all den 

information de tar del av. 

Studiebesök på arbetsplatser, skolor och gymnasiemässor anses också bidra till valbara 

alternativ då eleverna själva kan och försöker söka efter information. I samtalet med en 

av språklärarna om vilken betydelse besöken kan ha framgår att de kan bidra till att man 

får känna på atmosfären, en inblick som bidrar till hur det upplevs och känns för en 

själv.  
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Praktik anses ha betydelse på olika sätt. Medan en av lärarna inte uppfattar att praktiken 

alls har betydelse för det studie- och eller yrkesval eleverna faktiskt kommer att göra, 

tror läraren att den ändå kan bidra med insikt om hur det är att faktiskt arbeta. En annan 

lärare förklarar att praktik kan bidra med kunskap och erfarenhet ”… alltså att man får 

lukta lite granna på det och gärna om du förstår i fel ände, alltså den okvalificerade 

änden”. Samma lärare förklarar att praktiken också kan leda till att man omvärderar 

olika yrken. Exemplet som ges är att en tidigare elev uttryckt att den inte vill praktisera 

på en begravningsbyrå då det är äckligt att arbeta med döda människor. Efter att eleven 

genomfört sin praktik på begravningsbyrån ska den dock ha uttryckt, ”… jävlar vilket 

bra jobb alltså”. 

Olika typer av intressen kan också bidra till att man får syn på nya alternativ men även 

den rådande samhällsdebatten, förklarar en av lärarna. Genom nyhetsrapportering har 

vissa elever fått syn på och börjat engagera sig i miljöfrågor av olika slag vilket gjort att 

dessa också börjat intressera sig för miljövårdande yrkesalternativ, förklarar hon. 

Sammanfattningsvis framgår genom lärarnas utsagor att elever får syn på olika studie- 

och yrkesrelaterade alternativ via den sociala omgivningen och i relationer med andra 

närstående. Föräldrar, vänner och lärare är exempel på personer som genom sina egna 

yrken och andra erfarenheter kan bidra med kunskap om vad det finns för olika 

alternativ. Andra sociala kontexter och forum som internet, utbildningsmässor och 

praktikplatser kan också bidra till att man får en vidare bild av olika gymnasieprogram 

och branscher. I vissa fall kan det till och med leda till att man omvärderar olika 

yrkesalternativ. Avslutningsvis kan de egna intressena ha betydelse i den bemärkelsen 

att man söker och tar del av information själv. 

   Vad påverkar elevernas väljande 

    Omgivningen och sociala relationer 

Alla lärare uttrycker att kompisar har stor betydelse för elevernas gymnasieval och hur 

de i slutändan faktiskt väljer. Det framgår att kompisval förekommer när elever väljer 
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likt sina vänner, i syfte att känna sig trygga. Kompistrycket upplevs i vissa fall så starkt 

att även fast man hört att en skola är dålig väljer man ändå det sämre alternativet för att 

kunna vara med sina vänner. 

Föräldrar kan påverka valet genom deras åsikter och förväntningar om vad deras barn 

bör göra. En av SO-lärarna menar att föräldrar många gånger har förväntningar och 

åsikter som kanske inte alltid motsvarar och stämmer överens med vad han ser och 

upplever att en elev känner, vill och skulle klara av. I vissa fall handlar det om att 

föräldrar förklarar och säger åt sina barn att det är en självklarhet att de ska in i och ta 

över familjeföretaget, menar en av lärarna. 

Utöver föräldrapåverkan menar en av språklärarna att intressen och saker man tycker är 

roliga kan underlätta själva valsituationen. Har man ett intresse och vet att man trivs 

med ett visst ämne är uppfattningen att det blir enklare att välja en viss väg. 

    Resväg, intagningspoäng och erbjudanden   

Faktorer som enligt lärarna inte borde ha så stor betydelse kan vara avgörande när det är 

dags att välja. Längden på resväg till och från skolan kan påverka då elever väljer bort 

alternativ och skolor för att restiden är för lång. NO-läraren anser att eleverna därför kan 

komma att kan välja ”skitskolor”. En annan lärare menar att resvägen inte har lika stor 

betydelse då vissa elever har gått i samma skola under hela uppväxten varför de gärna 

söker sig utanför kommunen. 

Betygspoäng och självbild spelar också in. En av lärarna berättar om en elev som haft 

det kämpigt under skoltiden och därför valt bort högskoleförberedande program till 

gymnasiet. Att eleven valde bort dessa program berodde på att betygen varit låga och att 

kraven upplevdes för höga för att orka med. Det framgår här att elever inför 

gymnasievalet många gånger går igenom vilka betygspoäng som krävts för att komma 

in på ett visst program tidigare år. Om elever ser att intagningspoängen varit hög kan de 

strunta i att söka vissa skolor och eller program. En av språklärarna uttrycker, ”… dom 

kanske har någon drömskola man drömmer om, oj var det så här höga poäng och så 

kanske man inte söker den då riktigt”. 
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Även olika typer av erbjudanden och presenter har påtaglig påverkan. För vissa elever 

menar lärarna är det prio-ett att få veta om man får en gratis dator eller likande på olika 

program och skolor. Andra värden som att vissa skolor har så kallade restauranger 

istället för vanlig skolmat uppfattas ha samma betydelse. Enligt lärarna är detta en 

tråkig utveckling då det blir fel faktorer som styr vad eleverna väljer, vill och ska syssla 

med i det långa loppet. 

    Värden, status och kön 

Uppfattning är att det överallt i samhället finns statusmarkörer av olika slag. Det kan 

handla om hur ens omgivning värderar olika yrken, program och skolor statusmässigt. 

En av SO-lärarna förklarar att det finns värderingar om att vissa skolor är finare än 

andra och innehar vad han kallar för ”flash faktor”, värden eleverna i stor utsträckning 

upplevs ta hänsyn till när de ska välja olika skolor. 

Pengar är en annan statusmarkör som har väsentlig betydelse. Många elever uttrycker 

enligt lärarna att de väljer i syfte att tjäna en massa pengar, yrken som exempelvis 

advokat. Att de väljer efter värden som pengar och vad som verkar exklusivt och svårt 

tror eleverna, enligt lärarna, ska leda till lycka och framgång. Felaktiga värden anser 

flera av lärarna. 

Några lärare uppfattar sig även se en skillnad mellan vilka gymnasieprogram pojkar och 

flickor tenderar att söka sig till. Uppfattningen är att flickor i större utsträckning väljer 

teoretiska och högskoleförberedande gymnasieprogram. En förklaring menar en av SO-

lärarna kan vara att flickor är mer motiverade och använder sin utbildning för att ta sig 

in på universitet. Vad gäller pojkar uppfattas de till skillnad från flickorna välja mer 

yrkesinriktade program som exempelvis bygg- och anläggning. En av lärarna menar att 

vissa pojkar inte ens vill välja en yrkesinriktad bana men att man inte orkar anstränga 

sig och väljer därför likt sina kompisar. 

Sammanfattningsvis uppfattar lärarna att föräldrar kan påverka det slutgiltiga väljandet 

genom sina åsikter om hur deras barn bör och eller ska välja. Kamratpåverkan är 

påtaglig då elever i vissa fall väljer i syfte att ha nära till sina vänner. Uppfattningen är 

också att man kan man välja bort olika alternativ om resvägen är för lång, eller, om man 

inte upplever att den egna förmågan räcker till. Erbjudanden, statusmarkörer och 
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värderingar kan även påverka i den bemärkelsen att elever väljer efter vad som verkar 

exklusivt och genererar mycket pengar. Till sist upplevs pojkar i större utsträckning 

välja praktiskt inriktade yrkesprogram medan  flickor väljer teoretiskt inriktade 

gymnasieprogram. 

   Hur eleverna bör välja och tänka 

    Utifrån sig själva 

”Positiva val” kan komma till stånd om eleven utgår från sig själv och sätter in sig själv 

i ett yrkessammanhang man tror sig passa. Detta kan enligt en av lärarna ske genom 

direktkontakt med människor man beundrar då man erhåller en mer korrekt och positiv 

bild av ett yrkessammanhang. Det motsatta förklara NO-läraren med ”irrationella” och 

”ogenomtänkta val”, vilka uppstår om eleverna inte väljer själva utan låter någon annan 

välja åt dem, eller, om de i valet väljer likt sina lekkamrater. Det håller inte i längden 

förklarar läraren.  

Ett annat uttryck är “korrekta val”. Dessa sker om man klarar att tänka kritiskt och inte 

låta sig påverkas av vad omgivningen i form av reklam, bloggar och vänner anser och 

tycker. Utöver att se sina egna förutsättningar, styrkor och svagheter bör man enligt 

flera lärare också ha kunskap om hur verkligheten faktiskt ser ut. Alla elever uppfattas 

inte förstå hur verkligheten ser ut, vilket kan leda till felval. En av språklärarna 

förklarar, ”… det finns kanske någonting dom kanske skulle passa jättebra till och som, 

som dom skulle trivas jättebra med sedan som dom inte tänker på.”  

Studie- och yrkesval handlar enligt lärarna om förmågan att kunna tala till sig själv 

genom att ta fasta på vad som är bäst för en själv. Dock upplevs denna förmåga till viss 

del handla om mognad och alla elever anses inte redo för att se till sin egen framtid och 

vilka möjligheter man kan staka ut för en själv. Detta anses leda till att eleverna i större 

utsträckning än vuxna låter sig påverkas av omgivningen och väljer därför med minsta 

motstånd. Att eleverna inte är redo uppfattas av den ena SO-läraren bero på att eleverna 

befinner sig i en ålder där de behöver utforska och experimentera med sig själva och hur 
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omgivningen ser ut. Elever i årskurs nio anses också vara väldigt skoltrötta vilket gör att 

de kanske inte bryr sig om sitt studieval i tillräckligt hög grad. Allt eftersom eleverna 

blir skoltrötta och inser att gymnasiet pågår under tre år till ökar risken för att eleverna 

väljer med en strävan att så snabbt som möjligt komma ut i arbetslivet, menar en av SO-

lärarna. 

Avslutningsvis anser lärarna att eleverna behöver öppna ögonen och genom reflektion 

och diskussion ta fasta på vad yrken och alternativ egentligen handlar om. Kritiskt 

tänkande framhålls här som en väldigt viktig förmåga då den kan bidra till att elever gör 

mer korrekta val i relation till sig själva och omgivningen. En av SO-lärarna förklarar 

att eleverna många gånger tror på all den information de tar del av vilket kan leda till att 

de väljer på felaktiga grunder. ”Det är läskigt hur de kan gå förfärade allihopa för 

Justin Bieber är egentligen en utomjording, för det finns ett klipp på youtube där han 

drar av sig huden”. Genom att ta fasta på vad information egentligen säger, att det finns 

för och nackdelar med alla typer av yrken, studievägar och branscher, då kan man också 

utveckla elevers förmåga att tänka kritiskt i förhållande till den kunskap de tar del av 

och kommer ta del av, förklarar läraren.  

Sammanfattningsvis anser lärarna att bra, positiva och korrekta val handlar om att utgå 

från sina egna intressen och den egna viljan. Att låta sig påverkas av andra nära och 

eller felaktiga värden som pengar upplevs som ogenomtänkta och irrationella val. För 

att kunna göra bra och korrekta val behöver eleverna kunna granska och grunda sina val 

på kunskap om hur verkligheten faktiskt ser ut. Dock uppfattas inte alla elever ha 

utvecklat denna förmåga vilket bland annat anses vara en fråga om mognad. Till sist 

framhålls förmågan till kritiskt tänkande som central då eleverna i större utsträckning 

kan granska information och välja i relation till sig själva och hur omgivningen faktiskt 

ser ut och fungerar. 
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   Analys 

   Hur eleverna enligt lärarna formas och påverkas 

Alla lärare uppfattar, om än på olika sätt, att eleverna formas och påverkas i relation till 

andra nära och olika sociala miljöer. Via relationer och möten med föräldrar, vänner och 

inom sociala kontexter som skola, praktik och internet tar eleverna enligt lärarna del av 

kunskap, information och olika värderingar.  

 

Mitt intryck av lärarnas utsagor är att dessa värden ligger till grund för den bild eleverna 

utvecklar om sig själva och olika yrken, men också, värderingar och uppfattningar om 

vilka alternativ som kan tänkas vara intressanta och passande. Tolkningen görs utifrån 

flera exempel. Bland annat framgår av resultatet att en elev vill bli snickare, vilket en av 

lärarna anser beror på att elevens pappa arbetar inom samma yrkesområde. Intrycket här 

är att läraren ger uttryck för att elever via exempelvis föräldrar formas till att intressera 

sig för liknande yrken, varför de söker sig till samma branscher och eller yrkesområden 

som ens föräldrar. En av SO-lärarna framhöll att samhället också utstrålar värden om att 

vissa skolor är finare och bättre än andra, statusmarkörer och värderingar elever enligt 

honom förhåller sig till i valet till gymnasiet. Värden som pengar, status och prestige 

upplevdes ha samma påverkan. Lärarnas uttryck kan tolkas som att elever tar till sig 

bilder och värderingar från omgivningen och använder dessa för att värdera olika vägar 

i förhållande till vilka de själva är, vill vara och ser sig själva kunna och/eller vilja passa 

in. Till sist upplever även några av lärarna att elever beroende på hur de ser på sig själva 

kan komma att välja bort gymnasieprogram om de inte tror att den egna förmågan 

räcker till för ett visst alternativ.  

 

Sammantaget skulle lärarnas utsagor kunna tolkas som att eleverna formas och påverkas 

i relation till den sociala omgivningen och andra nära, och att den kunskap och 

värderingar de tar del av ligger till grund för hur de själva ser på och värderar olika 

alternativ (och inte minst sig själva). 
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Utifrån det teoretiska perspektivet skulle vi kunna förstå lärarnas utsagor som att elever 

utvecklar och formar deras egen självuppfattning i relation till den sociala omgivningen. 

Gottfredson (2002) menar att barn och unga utifrån de kunskaper och värderingar de tar 

del av i olika sociala miljöer formar och bygger bilden om sig själva och omgivningen. 

Självuppfattningen innefattar vår egen självbild, värderingar, förmågor och 

förutsättningar, men också, våra bilder av omgivningen och olika yrken och var i 

samhället vi i förhållande till dessa bilder ser och upplever att vi hör hemma. Oavsett 

om vi är medvetna om vår egen självuppfattning, eller om bilden vi har om oss själva 

och omgivningen stämmer, är det enligt Gottfredson (2002) självuppfattningen som 

ligger till grund för hur vi slutändan handlar och agerar. 

 

Då lärarna på liknande sätt uppfattar och beskriver att den sociala omgivningen formar 

och påverkar elevernas kunskaper, värderingar och handlade, kan vi tolka det som att 

självuppfattningen enligt lärarna är betydande för elevernas kommande val då den 

påverkar bilden eleverna utvecklar om sig själva, olika vägar och var de i sin tur vill 

och/eller ser sig själva passa in. Tolkningen görs då den sociala miljön anses betydande 

för den kunskap och bilder eleverna utvecklar om sig själva och möjliga alternativ. Då 

lärarna beskriver att elever kan komma att välja och/eller välja bort yrken och 

gymnasieprogram beroende på vilka bilder, värderingar och förutsättningar de har, är 

tolkningen att självuppfattningen enligt lärarna uppfattas som central och kanske till och 

med avgörande för hur elevernas val kan komma att se ut. 

 

Sammanfattningsvis kan vi förstå lärarnas beskrivningar som att elever formas och 

utvecklar en egen personlig självuppfattning. Enligt lärarna bygger självuppfattningen 

på den kunskap och värderingar elever tar del av via omgivningen och i relation med 

andra nära, exempelvis föräldrar. Elevernas självuppfattning tolkas i sin tur vara central 

och till och med kunna vara avgörande för hur eleverna värderar och väljer mellan olika 

studie- och yrkesrelaterade vägar då den innefattar bilden av omgivningen och ens egna 

förutsättningarna.  
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   Lärarnas bild av elevernas val och väljande 

Till en början framgår att elever kan göra ”irrationella” och ”ogenomtänkta” val om de 

låter andra, exempelvis föräldrar välja åt dem, eller, om de i valsituationen tar hänsyn 

till längden på resväg och eller kompisar. Flera av lärarna menar, vilket tidigare 

forskning framhåller som påverkande och betydande faktorer (Åsemar 1985, Galotti & 

Mark, 1994), att elever i syfte att känna trygghet väljer samma vägar som sina 

kompisar. Kopplat till Gottfredson (2002) kan lärarnas uppfattningar tolkas som att 

elever begränsar sina möjligheter och aspirationer när de låter social gemenskap gå före 

deras egentliga vilja och faktiska möjlighet. Gottfredson (2002) menar att unga 

begränsar sina aspirationer pga. att det är svårare att välja från sin sociala tillhörighet 

och självuppfattning än att ta sig an yrken utanför zonen av acceptabla alternativ. 

Denna uppfattning stämmer överens med vad en av lärarna framhåller, att pojkar ofta 

väljer yrkesinriktade banor fast de inte vill, bara för att få vara nära sina kompisar. 

Bristande information uppfattas också leda till att man väljer fel om man inte ser och 

eller tänker på alternativ som kan vara passande.  Lovén & Dresch (2009) menar att 

dagens informationsflöde bidragit till att ungdomar har svårt att överblicka och bearbeta 

all den kunskap de tar del av. Denna uppfattning delas av flera lärare då de framhåller 

att elever inte förstår och/eller kan orientera sig i all den information de dagligen tar del 

av via sina mobiltelefoner. Uttryck som kan tolkas som att elever även här anses 

begränsa sin val då de enligt lärarna inte har förmågan att förstå hur omgivningen 

faktiskt ser ut och fungerar.  

Ett annat uttryck för felaktiga val ges av den ena språkläraren som menar att elever kan 

komma att välja bort gymnasieprogram de egentligen vill söka pga. att de inte tror att 

den egna betygsnivån räcker till. Det kan liknas med vad Gottfredson (2002) beskriver 

som en kompromiss, att unga kompromissar med den egna viljan genom att välja bort 

alternativ de inte tro de har förutsättningar för att klara av. En tolkning är att denna 

lärare uppfattar att elever därför kan komma att välja tillräckligt goda alternativ för att 

eleven inte vill riskera att misslyckas på vägen. Här kan vi också tolka läraren 

beskrivning som att elevens självuppfattning inte upplevs stämma överens med de 

förmågor och förutsättningar läraren ser och upplever att eleven faktiskt innehar. Detta 

stärker tolkningen att självuppfattningen uppfattas ha stor betydelse för hur eleverna 

faktiskt tänker, handlar och väljer. 
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Hur lärarna anser att val bör gå till kan tolkas utifrån exemplen ovan om hur de inte ska 

gå till. Lärarna själva menar att ”korrekta” och ”positiva” val handlar om att utgå från 

den egna viljan, egna intressen och att de ska bygga på kunskap om vad olika yrken 

faktiskt innehåller och innebär. Min tolkning är dock att lärarna inte anser att alla elever 

format och utvecklat en självuppfattning som stämmer överens med elevernas egentliga 

förutsättningar och förmågor, varför den kan innefatta skeva bilder om vad olika yrken 

är, innehåller och innebär. Hur valen enligt lärarna bör gå till uppfattas enligt min 

tolkning därför handla om att utgå från den egna självuppfattningen, men, att den att 

den bör spegla en verklig bild av omgivningen och elevens faktiska förmågor, 

förutsättningar och möjligheter. 

Sammanfattningsvis tolkas lärarnas utsagor som att felaktiga val kan komma att ske när 

eleverna låter sig påverkas av andra i form av exempelvis kompisar. Bristande kunskap 

om omgivningen uppfattas också leda till problematiska val. En förklaring kan vara att 

eleverna inte har förmåga att bearbeta all den information de tar del av då den 

tillgängliga informationen är för överflödig och svår att bearbeta (Lovén & Dresch, 

2009). I jämförelse med Gottfredsons (2002) perspektiv kan lärarnas uppfattningar 

liknas och förklaras i termer av att eleverna beroende av deras egen självuppfattning kan 

komma att begränsa och kompromissa med sina egna aspirationer och möjligheter, då 

självuppfattningen inte alltid innefattar en korrekt bild av vad olika vägar innehåller och 

innebär, men också, vad eleverna egentligen kan, vill och har möjlighet till. Val bör 

därmed bygga på en självuppfattning som innefattar elevernas egentliga vilja, intressen 

och bygga på kunskap om hur verkligheten faktiskt ser ut. 

   Slutsatser 

Vad framstår som centralt i lärarnas beskrivning avseende hur elevers studie- och 

yrkesrelaterade val kan och eller bör gå till? 

 

Lärarna uppfattar att elever kan göra felaktiga, irrationella och ogenomtänkta val. Dessa 

val kännetecknas av att elever i valsituationer begränsar och eller kompromissar med 
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sina möjligheter och eller aspirationer. Felaktiga val beror på bristande självuppfattning 

och/eller att man låter sig påverkas av andra i den nära omgivningen. Val bör istället 

kännetecknas av att eleverna väljer själva och i relation till en självuppfattning som 

innefattar ens egentliga förmågor och bilder av hur verkligenheten ser ut och fungerar. 

 

2. Hur kan man utifrån ett karriärvalsteoretiskt perspektiv förstå vad lärarna uppfattar 

formar och påverkar elevers val och väljande? 

 

Utifrån lärarnas uppfattningar förstås elever utveckla en egen personlig 

självuppfattning. Denna formas genom den kunskap och värderingar de erhållit i olika 

sociala miljöer och i relation med andra nära. Elevernas självuppfattning innefattar 

bilder av olika studie- och yrkesrelaterade vägar, sig själva och sina egna 

förutsättningar, men också, var de vill och eller ser sig själva passa in. Elevernas 

självuppfattning påverkar således elevernas val och väljande då den uppfattas ligga till 

grund för hur de i slutändan handlar och agerar. Beroende på vilken självuppfattning 

eleverna har, hur väl den stämmer överens med verkligheten, så påverkar den oavsett 

eleverna i den bemärkelsen att den avgör om de väljer i relation till själva eller om de 

kan komma att kompromissa och begränsa sina aspirationer genom att välja tillräckligt 

goda alternativ.  
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 Diskussion 

   Resultatdiskussion 

Undersökningen har syftat till att undersöka vilken uppfattning lärare har om val och 

väljande rörande elevers studie- och yrkesrelaterade val. Efter genomförd undersökning 

är det tydligt att lärarna på olika sätt ger en nyanserad bild av hur eleverna kan tänkas 

välja men också hur de anser att eleverna bör välja. Det framgår också att det finns 

många olika faktorer lärarna uppfattar formar och påverkar elevernas självuppfattning 

och därmed deras val, som exempelvis föräldrar, resväg, information och kamrater, 

vilket tidigare forskning kan bekräfta är av stor betydelse för elever och studenter vid 

valet av högre studier (Loven & Dresch, 2009, Galotti & Mark, 1994). Även i 

förhållande till vilka kunskaper och förmågor Lgr 11 föreskriver att elever ska lära sig 

och uppnå anser jag att lärarna ger en överensstämmande bild av vad elever är i behov 

av, att exempelvis utveckla kunskap och information om olika utbildningsvägar och 

yrkesalternativ (Lgr 11 2:6).  

 

Åsemar (1985) visade att lärare anser att elever på grund av trygghet väljer likt sina 

vänner och att elever beroende av föräldrarnas utbildningsbakgrund har olika 

tillvägagångssätt och strategier i sina studieval. I förhållande till vad tidigare forsning 

visat tycker jag inte att denna studie bekräftar utan tillför en mer nyanserad bild av vilka 

faktorer lärare uppfattar påverkar elevers studie- och yrkesrelaterade val. I jämförelse 

med Åsemar (1985) hade dock varit intressant att ta del av mer djupa och konkreta 

exempel på hur den sociala omgivningen och föräldrar påverkar mer än genom bara 

åsikter och värderingar. Exempelvis uttrycker inte de intervjuade lärarna hur de 

uppfattar att etnicitet och föräldrars utbildningsbakgrund påverkar elevernas val och 

väljande, vilket jag personligen kan tycka är anmärkningsvärt. Ur den aspekten kan jag 

tycka att undersökningen inte producerat den fördjupade kunskap som från början var 

syftet, utan snarare en bredd vad gäller påverkansfaktorer som har betydelse för 

elevernas handlande och agerande. 
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Då det inte varit studiens syfte framgår inte heller om de intervjuade lärarna arbetar med 

och/eller upplever svårigheter med att ta sig an vägledande insatser. Jag tycker ändå 

resultatet är intressant och av betydelse då lärarna på flera sätt har en åsikt om vad 

eleverna är i behov av, som att exempelvis öppna ögonen och utveckla kritiskt 

tänkande, vilket kan jämföras med vad Gottfredson (2002) anser centralt för att undvika 

att barn och unga begränsar och kompromissar med sina aspirationer. Även lärarnas 

uttryck om hur och varför elever väljer som de gör upplever jag kan ses som användbar 

kunskap då det i Lgr 11 står skrivet att eleverna själva ska ta del av och lära sig om 

orsaker till varför man väljer som man gör. Kopplat till Lam & Hui (2010) som visar att 

lärare ser vägledning som ett verktyg för att utveckla användbara förmågor elever kan 

använda i olika livssituationer, kan jag tycka att lärarna kommer med goda idéer och 

relevant kunskap att ta till och dela med sig av för att eleverna ska utveckla just centrala 

kunskaper och förmågor de kan komma att använda i sina studie- och yrkesrelaterade 

valsituationer. Även om lärarna ger uttryck för enligt mig bra uppfattningar och goda 

idéer kan det ändå vara viktigt att försöka hålla sig kritiskt till det resultat som kommit 

fram. Det centrala i lärarnas utsagor är att eleverna i deras val ska utgå från sina egna 

intressen och faktiska vilja. Samtidigt utrycker lärarna värderingar om att vissa värden 

är mindre bra att ta hänsyn till, som exempelvis pengar och exklusivitet, då det kan 

generera dåliga val. Då utgångspunkten är att eleverna ska välja själva och utifrån sina 

egna intressen kan man därför fråga sig vem som är bäst lämpad att avgöra vad eleverna 

är i behov av och vill. Där inte sagt att det är fel av lärarna att ifrågasätta hur eleverna 

tänker och varför. I relation till vad lärarna själva framhåller som viktigt kanske 

utgångspunkten dock bör vara att undersöka och synliggöra varför eleverna tänker som 

de gör för att i sin tur resonera och diskutera vilket utfall det kan få för eleverna och 

deras framtid. 

 

Avslutningsvis framhölls i den inledande problemställningen att en teoretisk 

förståelseram skulle kunna bidra med förståelse för vilken uppfattning lärare har. 

Studiens valda och använda teoretiska perspektiv har varit användbart på så vis att man 

kunnat sätta ord på och identifiera vad lärarna uppfattar formar och påverkas elevernas 

val och väljande. Den tolkning som gjorts har tagit fasta på att elevernas formade 

självuppfattning framstår som central i lärarnas uppfattningar om vad som påverkar 

elevernas val och väljande. Utifrån det perspektivet anser jag att teorin bidragit till att 
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förstå vad som enligt lärarna påverkar valen men också vad lärarna själva kan ta sig an 

och arbeta med i klassrummet. Det går dock inte att komma ifrån att jag har haft vissa 

svårigheter med att ta mig an och använda Gottfredsons (2002) begrepp i arbetet med att 

analysera vad lärarna uttryckt. Vid flera tillfällen har jag omedvetet börjat analysera de 

exemplen som rör eleverna, alltså att försöka förklara hur och varför det kommer sig att 

eleven gjorde som den gjorde. En tanke är att det valda perspektivet lämpar sig bättre 

för att analysera vad elever själva uttrycker formar och påverkar dem, och inte för att 

förstå hur andra uppfattar att de formas, påverkas och därefter handlar. Svårigheterna 

har därför lett till att jag under analysen försökt att pressa in lärarnas tanka i olika 

begrepp, vilket gör att förståelsen för det slutgiltiga resultatet inte blivit så kvalitativt 

som det från början var tänkt. 

    Metoddiskussion  

Den valda datainsamlingsmetoden upplever jag fortfarande relevant och användbar då 

lärarna på ett nyanserat sätt har kunnat dela med sig av erfarenheter kring de 

frågeställningar studien ställt, och därmed bidragit med den kunskap studien syftat till. 

En annan relevant datainsamlingsmetod hade dock kunnat vara att genomföra så kallade 

fokusgrupper där flera lärare samtidigt givits möjlighet att resonera och diskutera med 

varandra. En sådan metod hade kunnat generera en mer fördjupad bild då lärarna genom 

nya infallsvinklar ges möjlighet att bygga vidare på vad andra tycker och tänker. En 

samlad intervjuform gör det å andra sidan svårt att veta och synliggöra vilka 

ursprungstankar intervjupersonerna egentligen har då det finns en stor risk för att de blir 

färgade av varandra. Utifrån den aspekten anser jag att den valda intervjuformen ändå 

har varit bra och att resultatet därför kan upplevas som tillförlitligt och giltigt. Vidare 

skulle det vara önskvärt att intervjua betydligt fler lärare för att både kunna synliggöra 

bredd och djup om hur lärare ser på det valda ämnet. Den valda metoden och urvalet 

kan därför inte säga något om hur lärare generellt sett tänker kring de valda frågorna, 

vilket å andra sidan inte varit syftet med studien. Däremot kan resultatet bidra med 

kunskap om vilka frågor lärarna kan ta sig an i klassrummet i syfte att främja elevernas 

val och väljande. 
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     Framtid 

I relation till vad denna studie undersökt känns det relevant och önskvärt att framtida 

forskning undersöker och tar fasta hur lärare uppfattar studie- och yrkesvägledning, vad 

lärare egentligen uppfattar att vägledning handlar om. Kan det finnas skilda 

uppfattningar mellan vad studie- och yrkesvägledare och lärare anser att det 

vägledande uppdraget går ut på och innebär? Att erhålla kunskap om det ovan nämnda 

kanske kan bidra till att de olika personalgrupperna får förståelse för vad uppdraget går 

och/eller ska gå ut på, vilket kan öppna för att synliggöra vägar och angreppssätt 

användbara för att ta sig an vägledande insatser i skolan. 
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  Bilaga 1 

   Intervjufrågor 

 

1. Kan du börja med att berätta vilka ämnen du undervisar inom, hur länge du arbetat 

som lärare, vilken utbildning du har och om du arbetat med något annat innan du blev 

verksam lärare? (i den mån det behövs) 

2. Huvudfråga: Vilka erfarenheter har du av studie- och yrkesval? (erfarenheter / 

SOY:val) 

3. Vilka är dina erfarenheter och upplevelser av hur elever går tillväga när de står inför 

ett studie- och yrkesrelaterat val? (tillvägagångssätt/ olika/bästa sätt )  

4. Vad upplever du bidrar till elevernas alternativ? (formar/ påverkansfaktorer) 

5. Vad upplever du bidrar till att eleverna väljer ett av dessa alternativ? (handlande/ 

faktorer/påverkan/förmågor) 
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  Bilaga 2 

   Missivbrev 

Hej! 

Ni har tidigare blivit kontaktad av mig gällande en förfrågan om att ställa upp på en 

intervju.  Jag vill med detta brev förtydliga vem jag är och vad jag med min 

undersökning avser göra. 

Jag, xx, är student vid Stockholms Universitet och är nu i färd med att skriva mitt 

avslutande examensarbete. 

Med uppsatsen avser jag undersöka hur lärare i grundskolans senare del, högstadiet, ser 

på elevers studie- och yrkesrelaterade val, hur dessa val kan och eller bör gå till, men 

också, vad som formar och påverkar eleverna i deras studie- och yrkesrelaterade 

valsituationer. För att ge svar på studiens frågeställningar kommer jag att intervjua flera 

lärare verksamma inom grundskolans senare årskurser 6-9. 

Jag vill poängtera att det er fulla rätt att bestämma omfattningen av ert eget deltagande 

och ni kan därför välja att inte svara på specifika frågor och/eller avbryta intervjun. 

Vidare omfattas er medverkan av sekretess. Era personuppgifter, likaså den kommun 

och skola ni arbetar inom kommer i den sammanställda rapporten presenteras anonymt 

med hjälp av fiktiva namn. Den information ni under samtalen delar med er av är endast 

avsedd för denna forskningsstudie och kommer inte användas på annat sätt än för 

undersökningens ändamål. 

Det skulle vara till stor hjälp om ni har lust att ställa upp. Har ni övriga funderingar 

och/eller frågor om den undersökning jag avser göra är det bara att kontakta mig! 

 

Bästa Hälsningar, 

 

Fredrik Andréasson



 

Stockholms universitet 

106 91 Stockholm 

Telefon: 08–16 20 00 
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