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Sammanfattning 
I denna studie har jag undersökt hur man inom grundskolan kan arbeta kontinuerligt med studie- och 
yrkesorienterade insatser, för att eleverna ska få en grund för att göra väl underbyggda val inför 
framtiden. Vidare har jag undersökt vilka lokala riktlinjer som de som arbetar kontinuerligt i 
grundskolan med dessa insatser har och vad de förväntar sig uppnå med de insatser som de 
genomför. Syftet med studien var att försöka ta fram ett förslag på en plan för kontinuerliga studie- 
och yrkesorienterade insatser i grundskolan. Som metod har jag använt mig utav kvalitativ data i form 
av intervjuer med studie- och yrkesvägledare samt lärare. Resultatet har sedan diskuterats mot 
styrdokument och utvalda karriärteorier. Studien visade att de skolor som intervjuats vilar sitt arbete 
på de styrdokument och råd som finns men att de mer konkreta lokala riktlinjerna många gånger är 
bristfälliga. Med hjälp av styrdokument, karriärteorier och idéer kring övningar från informanterna har 
jag under analysen och diskussionen utformat ett förslag till hur man skulle kunna arbeta. 
 
Nyckelord: Vägledningsmodell, Valkompetens, Väl underbyggda val, Grundskolan, Kontinuerlig 
vägledning 
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Inledning 
Under min egen skolgång och utifrån den praktik som jag hade på grundskolan tidigare under min 
utbildning till studie- och yrkesvägledare så har jag fått en bild av att studie- och yrkesvägledningen i 
grundskolan ofta är koncentrerad på årskurs 8 och 9. Vägledningen har då skett i form av information 
och individuella vägledningssamtal utförda av skolans studie- och yrkesvägledare. Samtidigt säger 
Skollagen (SFS 2010:800) att alla skolformer förutom förskola och förskoleklass ska ha rätt till insatser 
som tillgodoser elevernas behov av vägledning inför framtida studie- och yrkesval. 

I en kvalitetsgranskning av studie- och yrkesvägledning i grundskolan gjord av Skolinspektionen 
(2013:5) så uppges det att 23 av de 34 granskade skolorna har kontinuerlig vägledning som ett av 
skolornas viktigaste utvecklingsområde. De insatser som sätts in i form av vägledning, information 
och studiebesök kommer inte förrän sent i grundskolan och eleverna får därför ingen riktig grund för 
att kunna göra väl underbyggda val inför sin egen framtid. Vidare beskriver rapporten hur 
kontinuerlig vägledning i skolan är en process som behöver påbörjas tidigt för att eleverna ska kunna 
utveckla en större medvetenhet när det kommer till val inför framtiden och för att undvika att valen 
görs utifrån normer kring kön och social bakgrund.  

I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11) så står det att alla som 
arbetar i skolan ska bidra till att elevens studie- och yrkesval inte begränsas av kön eller social och 
kulturell bakgrund precis som Skolinspektionens rapport (2013:5) ovan även poängterar är viktigt. 
Enligt Gottfredson (Andergren, 2015) så börjar eleverna välja bort yrken utifrån sitt kön redan vid 6-8 
års ålder. Bör man inte därför rimligtvis lägga grunden för väl underbyggda val redan då? 

Men även om Skolinspektionen och Skollagen båda arbetar för att studie- och yrkesvägledning ska 
sättas in tidigt i grundskolan, samt betonar vikten av att integrera kontinuerliga studie- och 
yrkesorienterade insatser genom hela grundskolan, så är direktiven kring konkreta insatser 
bristfälliga.  

Syfte 

Syftet med rapporten är att kunna presentera konkreta förslag på hur kontinuerliga studie- och 
yrkesorienterade insatser i åk 1-9 skulle kunna utformas. Samt vad som skulle behöva finnas med, 
med hjälp av verkliga exempel från skolor som redan arbetar med kontinuerliga studie- och 
yrkesorienterade insatser samt karriärteorier och tidigare forskning.   

Forskningsfrågor 

1. Vilka lokala riktlinjer finns för hur de studie- och yrkesorienterade insatserna ska genomföras 
på de undersökta skolorna? 

2. Vad förväntar sig skolans aktörer uppnå med kontinuerliga Studie- och yrkesorienterade 
insatser i grundskolan? 

3. Hur skulle insatserna i respektive åldersgrupp kunna utformas rent konkret för att uppnå en 
kontinuerlig studie- och yrkesvägledning som skapar förutsättningar för väl underbyggda val? 

Avgränsningar 

Studien fokuserar på hur personalen på några utvalda skolor arbetar genomgående med studie- och 
yrkesvägledning i grundskolan, men behandlar inte elevernas syn på detta eller vilket resultat 
insatserna ger i praktiken. Att följa upp och undersöka om de insatserna som görs i de utvalda 
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skolorna ger någon effekt på elevernas studie- och yrkesval efter grundskolan hade varit intressant, 
men utifrån tidsaspekten och vikten vid att få fram ett bra resultat så har jag valt att lämna ute detta. 
 

Bakgrund 

Begrepp. 

Begreppen nedan återkommer i studien och har då följande innebörder. 

Kontinuerlig studie- och yrkesvägledning – med kontinuerlig studie- och yrkesvägledning menar jag 
en vägledningsprocess som påbörjats redan i årskurs 1 som är med som en röd tråd genom hela 
grundskolan fram till eleverna går ut årskurs 9 och som ska ligga till grund för gymnasievalet. 

Studie- och yrkesorienterade insatser – Med detta avser jag alla insatser som har till syfte att 
behandla yrken, studier, självkännedom och framtid, med målet att skapa bättre förutsättningar för 
eleven att kunna göra egna val inför framtiden oberoende av genus, sociala begränsningar och brist 
på kunskap om sig själv och sina möjligheter. 

Väl underbyggda val – Med väl underbyggda val menar jag att eleverna ska ha en så pass bra grund 
att stå på att de förstår konsekvenserna av att göra ett gymnasieval. Eleverna ska ha samlat på sig 
tillräckligt med verktyg från sina år i grundskolan för att kunna ta sig an gymnasievalet med en stark 
medvetenhet kring sig själva och sina möjligheter. 

Styrdokument, skollagen och andra riktlinjer 

I skollagen (SFS 2010:800) finns beskrivet hur studie- och ykesorienterande insatser ska finnas 
tillgängliga från årskurs 1 genom alla skolformer: 

Elever i alla skolformer utom förskolan och 
förskoleklassen ska ha tillgång till personal med sådan 
kompetens att deras behov av vägledning inför val av framtida 
utbildnings- och yrkesverksamhet kan tillgodoses. Även den 
som avser att påbörja en utbildning ska ha tillgång till 
vägledning. (SFS 2010:800, kap 10 paragraf 29) 

I läroplanen för grundskolan (Lgr11), som utgår från skollagen, preciseras detta vidare med att 
beskriva hur skolan ska se till att alla elever som går ut grundskolan ska kunna göra väl underbyggda 
val inför framtida studier och yrken. Här kan man även läsa hur elever under sin skolgång ska kunna 
få en inblick i arbetslivet och vilka olika möjligheter till vidare studier som finns samt se till att dessa 
val inte begränsas utav kön, social eller kulturell bakgrund. Utöver dessa riktlinjer som alla i skolan 
ska eftersträva står det att lärare ska bidra med underlag  för elevers val kring vidare studier. I detta 
arbete ska då studie- och yrkesvägledaren finnas som stöd för personalen inom skolan när det 
kommer till dessa insatser. Studie- och yrkesvägledaren ska dessutom informera och vägleda elever i 
dessa avseenden. 

I Skollagen (2010:800) står också skrivet att alla ämnen i skolan ska ha en kursplan och i dessa kan 
man vidare hitta moment som behandlar arbetsliv och studier. I kursplanen för samhällskunskap står 
bl.a. att man ända från årskurs 1 i undervisningen ska behandla begrepp som könsroller och 
jämställdhet samt titta på normer och regler i elevens egen livssituation. Man ska dessutom redan 
från årskurs 1 i undervisningen i samhällskunskap titta på olika yrken och verksamheter i elevens 
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egen omgivning. När man kommer upp i grundskolans senare år, årskurs 7-9 så ska man  i 
samhällskunskap behandla hur elever påverkas av bl.a. social bakgrund och kön. Andra begrepp som 
ska tas upp i undervisningen är bl.a. arbetsmiljö och arbetsrätt. Man ska titta närmare på möjliga val 
inför framtiden samt orsaker till varför elever väljer som de gör. (Lgr11) 
I de Allmänna råden för studie- och yrkesvägledare (Skolverket, 2013, s. 12) finns några punkter som 
definierar vad en elev i stora drag bör få med sig från de studie- och yrkesorienterade insatserna. 
Dessa punkter är följande: 

x bli medveten om sig själv  
x bli medveten om olika valalternativ, såsom olika utbildningar och yrken 
x bli medveten om relationen mellan sig själv och valalternativen 
x lära sig att fatta beslut 
x lära sig genomföra sina beslut 

Detta bör enligt de allmänna råden tillgodses genom en långgående process genom hela elevens 
skolgång. Skolorna behöver titta på vilka behov som finns och sätta upp mål och planera för insatser 
samt möjliggöra dessa. 

Tidigare forskning 

Skolinspektionens granskning 

Skolinspektionen gjorde 2013 en kvalitetsgranskning av studie- och yrkesvägledningen i grundskolan 
(2013:5). Detta gjordes genom att man granskade 34 olika grundskolor runt om i Sverige och 
intervjuade ett flertal professioner och elever inom dessa för att bl.a. ta reda på om elever i 
grundskolan får kontinuerlig vägledning. 

Resultatet visar hur de studie- och yrkeorienterade insatserna inte prioriteras från chefsposition på 
dagens skolor och att ansvaret i slutändan hamnar på den enskilda studie- och yrkesvägledaren. 

Skolor och huvudmän saknar system för att planera, följa upp och utveckla studie- och yrkesvägledningen. 
Bristen på aktiv styrning får konsekvenser för studie- och yrkesvägledningen på skolorna och i 
förlängningen för elevernas rättigheter. Verksamheten begränsas ofta till enskilda satsningar inför 
gymnasievalet och studie- och yrkesvägledningen ses inte som en process som löper genom hela elevernas 
utbildning och inte heller som ett område där all personal på skolan samverkar. (Skolinspektionen, 2013. s. 
6) 

I granskningen framgår även att skolor ofta uttrycker en medvetenhet om att valen hos eleverna 
påverkas av faktorer som kön, social och kulturell bakgrund och att de vill arbeta med dessa hinder. 
Samtidigt saknas mål och ett planerat arbete kring detta, då det ofta stannar vid medvetenheten och 
viljan. Skolinspektionen menar att det beror på att personalen saknar kunskap om dessa faktorer och 
hur man i sitt arbete kan förebygga dessa. 

I granskningen trycker man även på hur den traditionella studie- och yrkesvägledningen, med enbart 
samtal och information i åk 9, påverkar elevens förutsättningar i framtiden. Skolinspektionen menar 
att skolsystemet idag medverkar till att elever behöver planera sin skolgång redan tidigt i 
grundskolan för att kunna ha en chans att komma in på högre utbildningar. Som exempel tar man 
upp språkvalet i årskurs 6 och fördjupade kunskaper i matematik för att konkurrera till 
gymnasieskolan, samt hur dagens valmöjlighet mellan att gå ett yrkesförberedande och ett 
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högskoleförberdande gymnasieprogram innebär att eleven behöver fundera kring vad de vill efter 
gymnasietiden redan innan de går ut grundskolan.  

Skolinspektionen menar att för att kunna göra väl underbyggda val inför framtiden så behövs 
kontinuerlig studie- och yrkesvägledning kring bl.a. dessa svåra frågor redan tidigt i grundskolan. I 
Studien visade det sig att det var 23 av 34 skolor som behövde utveckla den kontinuerliga 
vägledningen i stor utsträckning. De insatser som sätts in är den klassiska vägledningen i åk 9, i form 
av information och individuella samtal. 

Från avhopp till examen 

I en rapport från Lärarnas riksförbund och Sveriges elevkårer (2015) har 1000 sistaårs gymnasieelever 
samt 1000 lärare inom gymnasieksolan besvarat frågor kring motivation, orsaker till avhopp och 
viktiga faktorer för att elever ska fullföja sin gymansieutbildning.  

I rapporten uttrycks det att en stor del av de gymnasieavhopp och programbyten som görs beror på 
brist utav kvalitativ Studie- och yrkesvägledning genom hela skoltiden. Så mycket som 40 % av 
eleverna i rapporten uppger att de inte fått tillräcklig vägledning inför gymnasievalet i grundskolan. 
Vidare visar rapporten att 10 % av gymnasieeleverna har övervägt att hoppa av gymnasiet pga. felval.       

Rapporten lyfter hur studie- och yrkesvägledning spelar en viktig roll i att minska antal avhopp inom 
gymansieskolan och att insatserna i grundskolan är av stor betydelse. Lärarnas riksförbund och 
Sveriges elevkårer (2015) anser att det behövs direktiv kring lägsta antal timmar som en elev ska ha 
rätt till studie- och yrkesvägledning under hela sin skoltid. De menar också på att samverkan mellan 
skola och arbetsmarknad behöver bli starkare. 

Karriärteorier 

Careership teorin 

Denna sociologiska teori är utvecklad av Phil Hodkison och Andrew C. Sparkes (1997) för att förklara 
hur karriärbeslut tas och visa på hur man kan se till ett sociologiskt perspektiv när det kommer till 
karriärbeslut. 

Teorin grundar sig på Bourdieus teori om fält, habitus och kapital. Teorin menar att man föds in i ett 
fält, alltså ett sammanhang och en omgivning, som  påverkar och formar den enskilda individen. I 
fältet innefattas begrepp som genus och social bakgrund, familjens värderingar osv. Inom fältet hittar 
vi även det som kallas för kapital som innebär de förutsättningar som individen har att ta del utav, 
som ex. arbetsmarknad, utbildningsmöjligheter osv. 

Utifrån detta skapas individens handlingshorisont. Handlingshorisont är de valmöjligheter som 
individen anser sig ha utifrån sitt habitus och fält: alltså sina värderingar, inlärda mönster och den 
omgivning som hen är uppväxt i.  

Inom teorin beskriver man också en individs brytpunkter. Brytpunkter är stora val i en individs liv, 
individen måste vid dessa ta ställning. Vid dessa brytpunkter kommer valen att vara av rationell 
karaktär och på grund av valen och dess konsekvenser kommer individen gå igenom en personlig 
förändring. Det finns tre olika sorters brytpunkter: strukturella, självförvållade och påtvingade. De 
strukturella brytpunkterna är de som sker enligt en viss struktur, som t.ex. övergången från 
grundskolan till gymnasieskolan. Självförvållade brytpunkter är sådana som sker frivilligt. Påtvingade 
är när utomstående handlingar påverkar ditt liv till den grad att det kan ses som en brytpunkt.  
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En brytpunkt är något som man ibland kan förutse och ibland inte. När man gör ett val vid en 
brytpunkt förändras även individens habitus och fält som i sin tur kan ha effekt på individens 
handlingshorisont.  

Denna teori används i denna studie för att förklara hur en elev kan tänkas begränsas när det kommer 
till studie- och yrkesval utifrån sin handlingshorisont. Detta diskuteras i relation till vilken inverkan de 
kontinuerliga studie- och yrkesorienterade insatserna kan tänkas ha på elevens handlingshorisont 
och de beslut som eleven fattar vid olika brytpunkter. 

Theory of Circumscription, Compromise, and Self-creation 

Linda S. Gottfredson har utvecklat en teori, som kallas theory of Circumscription, Compromise, and 
Self-creation (Andergren, 2015). Den handlar om hur vi under vår uppväxt sorterar bort, eller 
kompromissar bort yrken utifrån hur vi ser på oss själva i relation till våran omvärld. Hon delar upp 
detta i olika faser som vi går igenom:  

3-5 år:  I den här fasen ser barn yrken utifrån konkreta föremål såsom hammare, spade, dator, osv. 
istället för att se yrket bakom dessa.  

6-8 år: När barn kommer upp till 6 års ålder så börjar könsroller uppenbara sig och barn sorterar bort 
yrken som inte anses passa dem utifrån sin könstillhörighet. 

9-13 år: I den här fasen börjar barn reflektera över sin sociala omgivning och att den är uppdelad i 
olika sociala klasser. Sambandet mellan hög utbildning, hög inkomst och förmågan att kunna köpa 
dyra föremål blir tydlig. De blir medvetna om den egna familjens syn på olika yrken och sorterar 
därför bort yrken som de vet att föräldrar eller andra viktiga personer i sin omgivning också skulle 
välja bort. 

14 – år: Vid denna ålder börjar ungdomar bli medvetna om sina förutsättningar och begränsningar i 
samma utsträckning som vuxna. Här börjar man istället att identifiera vilka yrken som känns lockande 
att eftersträva utifrån t.ex. intressen, värderingar, personlighet osv. Det gör man utifrån de 
acceptabla yrkena som i tidigare faser sorterats ut. De får även mer kännedom om vilka talanger och 
förmågor de besitter och dessa förstärks av vuxna i omgivningen som uppmärksammar dessa.  

Gottfredsson menar att ju längre vi kommer i denna process, alltså ju äldre vi blir och ju närmare ett 
beslut vi kommer, desto mer är vi benägna att kompromissa bort yrken som vi tidigare sett som 
möjliga.  

Enligt Gottfredsson finns det även olika faktorer som försvårar ungdomarnas karriärval. Bl.a. saknar 
ungdomar kunskap om olika yrken som ligger utanför den egna handlingshorisonten, då den 
information som erhålls kommer från personer i den egna omgivningen. Ofta är det upp till 
ungdomar själva att söka upp information kring utbildningar, yrken, hur man söker jobb samt att bli 
attraktiv på arbetsmarknaden etc. Detta medför att ungdomars egna ambitionsnivå och förmåga att 
söka reda på denna information påverkar ungdomars förutsättningar. Ungdomars handlingshorisont 
begränsas utifrån faktorer som om ett yrke är socialt acceptabelt för dem eller om det passar deras 
genusvärderingar. 

Denna teori används i denna studie för att belysa när olika begränsningar hos eleven sker och därför 
också när det är viktigt att sätta in specifika insatser för att förhindra att dessa begränsingar har en 
direkt effekt på elevens framtida studie- och yrkesval. 
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The eight stages of life 

Erik Erikson har utvecklat en teori som kallas ”The eight stages of life”  (Crain, 2016). Teorin beskriver 
åtta olika faser som man går igenom under sin livstid. Nedan kommer jag att beskriva dessa åtta 
faser och vad de innebär: 

Tillit gentemot Misstro, 0-1 år: Denna fas innebär att man som bebis behöver uppleva att den vuxna 
kan tillgodose ens behov. Barn behöver kunna förutsäga den vuxnas beteende och därigenom känna 
sig trygg med hur den vuxna kommer att agera. Detta skapar tillit medans om barnet inte upplever 
konsekvens i den vuxnas beteende så skapas istället misstro.  

Självständighet gentemot skam och tvivel, 1-3 år: I denna ålder börjar barnet vilja göra saker själv och 
använder flitigt ordet ”nej”. Detta innebär dock ofta att de vuxna istället försöker lära barnet att 
uppföra sig korrekt. Det blir en konfikt mellan barnets självständighet och den skam och tvivel som 
samhällets normer skapar.  

Initiativ gentemot skuldkänslor, 3-6 år:  Om ett barn har förmågan att ta initiativ har denna också 
förmågan att sätta upp mål och upprätthålla dessa. Men när barnet inser att deras största drömmar 
och mål är dömda att misslyckas bl.a. eftersom att de är socialt oaccepterade så kommer det att 
resultera i en evig självkontroll och en begränsning hos barnet.  

Flitighet gentemot underlägsenhet, 6-11 år: I denna fas frångår individen de önskningar och drömmar 
som skapats inom familjen och är nu istället villig att ta till sig nödvändiga kunskaper utifrån 
samhällets behov. I denna ålder börjar barnen skolan och utvecklar därigenom kunskaper som att 
skriva och läsa. De lär sig att arbeta flitigt för att uppmärksammas men också att samarbeta och 
umgås med andra människor. Risken i denna fas är att misslyckas och känna sig otillräcklig. Detta kan 
vara jobbigare för barn som i tidigare faser haft en mer negativ upplevelse. Om ett barn exempelvis 
utvecklat mer tvivel på sig själv än självständighet som barn så kan hen ha utvecklat en stark 
osäkerhet på sig själv och sin egen förmåga vilket skapar konsekvenser i detta steg då förmågan att 
hantera misslyckanden på ett bra sätt saknas. I detta steg är det viktigt att samhället och skolan 
uppmärksammar och ser individens förmågor för att motivera individen att vilja prestera och lära sig. 
En positiv utgång i detta steg är att individen känner sig kompetent och duktig. 

Identitet gentemot identitetsförvirring: Denna fas utspelar sig under tonåren och handlar om att hitta 
sig själv och sin plats i relation till omgivningen. Man känner en oro över att inte passa in eller leva 
upp till andras förväntningar. Eftersom man i denna ålder känner sig osäker på sig själv och vem man 
är så identifierar man sig ofta med andra som i ens egna ögon passar in. Ett annat sätt att definiera 
sig själv är genom vad man kan, alltså sina förmågor. Om man t.ex. är duktig på fotboll så identifierar 
man sig som någon som är duktig på fotboll.  En oro över framtiden börjar växa fram och de känner 
sig överväldigade inför alla olika alternativ och valmöjligheter som finns att ta ställning till. 
Ungdomarna känner ofta en press över att behöva ta beslut och hantera de konsekvenser som dessa 
beslut innebär. De känner att de beslut som tas många gånger öppnar nya dörrar samtidigt som det 
stänger andra och begränsar deras alternativ inför framtiden. Ungdomar har enligt Erikson (Crain, 
2016) en tendens att vilja skjuta upp beslut då de genom att ta ett beslut tvingas ta ställning till den 
egna identiteten. Det viktiga i detta steg är alltså att försöka hitta sin egen väg och sig själv för att 
slutligen kunna ta ett beslut och hålla fast vid det. 
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Intimitet gentemot isolering: Dennas fas utspelar sig i den tidigare delen av vuxenlivet. Här utvecklar 
man förmågan att bry sig om andra och kunna känna kärlek. Erikson (Crain, 2016) menar på att när 
man först har lyckats skapa en egen identitet så har man förmågan att kunna bry sig om andra och 
känna intimitet med andra. 

Produktivitet gentemot självupptagenhet: I nästa fas av vuxenlivet uppstår en oro över att uppfostra 
nästa generation, att skaffa barn. Individen inser att vägleda barn genom livet innebär att sätta sig 
själv åt sidan. När de är tillfredsställda med detta så är de redo att uppfostra nästa generation. 

Integritet gentemot förtvivlan: Denna fas genomgår man på äldre dar. Under denna fas ser man 
tillbaka på livet och tänker på vad som kunde ha varit. Denna fas handlar om att acceptera det som 
varit och komma till freds med det liv man haft. 

Denna teori används i denna studie för att förstå vilka svårigheter eleven ställs inför och hur eleven 
tänker och vilken effekt skolans aktörer och dess insatser kan ha på elevens förmåga att göra väl 
underbyggda val. Fokus kommer att ligga på faserna flitighet gentemot underlägsenhet och identitet 

gentemot identitetsförvirring. 
 

Metod 

Val av metod 

För att få fram hur de olika skolorna själva definierar kontinuerlig studie- och yrkesvägledning redan 
från grundskolans tidigare år och för att få fram konkreta tips kring hur riktlinjer kring detta skulle 
kunna utformas har jag använt mig av kvalitativa semistrukturerade intervjuer.  

Intervju som metod, valdes för att studien inte handlar om att få statistisk mätbar data i någon form. 
Utan snarare att få fram förslag, information och idéer som bygger på människors erfarenheter, 
uppfattningar och kunskap utifrån ett specifikt ämne. Där det krävs insatta personer för att få 
tillfredsställande svar (Denscombe, 2014).  

Intervjuresultatet ställdes i relation till styrdokument, tidigare forskning och karriärteorier för att 
kunna sammanställa konkreta förslag kring hur arbetet med tidig och vid studie- och yrkesvägledning 
i grundskolan skulle kunna utformas genom hela grundskolan, åk 1-9. 

Semistrukturerade intervjuer innebär att jag har haft några i förväg utvalda öppna frågor och ämnen 
jag ville diskutera men jag har varit flexibel i dess ordning och fokus har legat på att den som 
intervjuats har haft möjlighet att utveckla sina svar (Denscombe, 2014). Denna metod har jag valt för 
att jag anser att den generar mer djupgående och intressanta svar som jag har haft nytta av i mitt 
arbete. 

Urval 

Eftersom denna studie fokuserar på att få fram konkreta förslag på hur grundskolor kan jobba med 
studie- och yrkesorienterade insatser genom hela grundskolan, så begränsas mitt urval på grund av 
detta till de skolor som arbetar enligt ett sådant sätt. Det vill säga där man genomgående arbetar 
med studie- och yrkesvägledning från tidigt i grundskolan i relation till befintliga styrdokument och 
tidigare forskning. Urvalet har därför baserats på att hitta skolor som matchat mitt valda område och 
informanter som har inblick i det ämne jag försöker undersöka. Detta är vanligt förekommande, att 
man vid genomförande av intervjustudier tenderar att välja informanter genom ett icke 
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slumpmässigt urval, då man är ute efter intervjupersoner som har viktig information att bidra med 
utifrån exempelvis sitt kunskapsområde (Denscombe, 2014). 

Eftersom studie- och yrkesorienterade insatser är hela skolans ansvar (Lgr11) och det enligt min egen 
uppfattning ofta är lärarens ansvar i de lägre åldrarna så har jag valt att intervjua två studie- och 
yrkesvägledare och två lärare i grundskolans tidigare år. Fyra informanter är enligt Trost (2010) ett 
lämpligt antal då det vid för stort antal intervjuer kan bli svårhanterligt vid bearbetandet av 
materialet.  

Tillförlitlighet och generaliserbarhet 

I studien har jag försökt att hålla mig så neutral som möjligt och inte blanda in personliga åsikter och 
värderingar som kan tänkas påverka resultatet, utan istället diskuterat resultatet i relation till 
forskning och olika teorier. Detta har gjorts för att resultatet ska vara så tillförlitligt som möjligt och 
inte påverkas av mig som individ.  

Eftersom min studie enbart baseras på fyra informanter så kan man inte utan vidare betrakta 
resultatet som överförbart på andra skolor som en modell för alla. Däremot kan det användas som 
inspiration och skulle kunna vara lämpligt för olika skolor att använda sig utav i sina studie- och 
yrkesorienterade insatser, men är för den skull inte en korrekt metod för alla. Men utifrån att man 
får exempel på metoder att ta till i olika åldersgrupper och till vilket syfte, baserat på verkliga 
erfarenheter i relation till karriärteorier och tidigare forskning, så kan det tänkas vara bra att ha som 
inspiration till andra skolor att kunna tillämpa i motsvarande åldersgrupper (Denscombe, 2014). 

Genomförande 

Inledningsvis läste jag in mig på tidigare forskning och några olika karriärteorier för att kunna 
identifiera viktiga saker att fråga om. Med dessa teorier i bakhuvudet och utifrån mitt formulerade 
syfte och forskningsfrågor skrevs intervjufrågorna (se bilaga 1 och 2). Jag ville att frågorna skulle vara 
öppna för att informanterna själva skulle få möjlighet att tolka och utveckla dessa. 

Efter att ha formulerat intervjufrågorna började jag leta lämpliga kandidater att intervjua. Att hitta 
skolor som har ett genomgående tänk kring studie- och yrkesorienterade insatser genom hela 
grundskolan från årskurs 1 var svårt. Men efter att ha efterlyst intervjukandidater på sociala medier 
och fått lite tips från personer där så fick jag tillslut tag på två studie- och yrkesvägledare i 
grundskolan, en mellanstadielärare och en lågstadielärare som alla jobbade med att försöka 
integrera genomgående insatser i grundskolan. Alla informanter är kvinnor och var för mig innan 
studiens början helt okända.  

Jag bestämde tidigt att intervjuerna skulle ske via telefon då jag inte ville behöva begränsa mig 
geografiskt och inte hade möjlighet att åka runt i hela Sverige för att genomföra intervjuerna. 
Telefonintervjuer är en fördel både ekonomiskt men också tidsmässigt, då det inte krävs en resa till 
sina intervjupersoner. Att genomföra intervjuer via telefon anses generera lika ärliga svar som om 
man skulle sitta öga mot öga och genomföra intervjun (Denscombe, 2014).  Den första kontakten 
togs via mejl för att boka in en intervju. 

Efter att ha gått igenom de forskningsetiska principerna (Denscombe, 2014) började intervjun. Jag 
ställde frågorna i den ordning som samtalet flöt på, alltså inte i den ordning som de stod i 
intervjuguiden. Det var inte alltid jag ställde dem på samma sätt som jag uttryckt dem skriftligt. Detta 
gjorde jag för att klienten ibland berörde frågor som jag ännu inte ställt och istället för att be klienten 
svara på dessa igen eller hoppa över dem så valde jag att omformulera vissa frågor för att få ett ännu 
mer utvecklat svar kring dessa, som en komplettering. Man skulle kunna säga att jag var väldigt 
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flexibel i mina frågor, vilket många gånger är en förutsättning för att genomföra semistrukturerade 
intervjuer (Denscombe, 2014). Eftersom jag ville få in de olika karriärteorierna i intervjun försökte jag 
också utmana klienterna med frågor kring varför insatserna sätts in, tankar och syften bakom osv. för 
att få dem att motivera varför de använder vissa metoder.  

Intervjuerna tog mellan 20-45 minuter vardera att genomföra. 

Etik 

I studien har jag tagit hänsyn till de forskningsetiska principerna (Denscombe, 2014) och började med 
att informera om studien, hur intervjuerna skulle genomföras, hur de används och att hon har rätt 
att vara anonym. När jag sedan ringde upp vid det bokade tillfället så repeterade jag lite kort kring 
vad studien handlar om och att hon har rätt att vara anonym. Därefter frågade jag om jag fick lov att 
spela in intervjun och informerade om att det i så fall bara skulle vara jag som skulle lyssna på 
materialet och att det skulle raderas så fort rapporten var klar och godkänd. Jag informerade även 
om att hon när som helst hade rätt att avbryta intervjun, hoppa över någon fråga, eller hade 
möjlighet att kontakta mig i efterhand om hon ville ändra något i intervjun.  

Bearbetning av data 

Jag har transkriberat de delar av intervjuerna som jag anser är relevanta för mitt arbete. Ljud och ord 
som inte är relevanta för sammanhanget eller direkt betydande för citatet har plockats bort då dessa 
saknar betydelse. Som en del i detta har jag även försökt minimera talspråket i citaten som redovisas 
i studien, vilket kan upplevas som pinsamt för informanten (Trost, 2010). Överlag så har jag försökt 
att bara använda ett fåtal citat då ett stort antal citat enligt min mening gör texten svårare att läsa, 
detta är enligt Trost (2010) en smakfråga och det finns egentligen inget rätt eller fel.  

Transkriberingen av intervjuerna gjorde jag för att lättare kunna identifiera teman i intervjuerna i 
relation till mina forskningsfrågor och för att lättare kunna ställa det mot tidigare forskning. Detta har 
analyserats i förhållande till syftet och de frågeställningarna jag inledningsvis formulerade samt satts 
i relation till tidigare forskning och styrdokument.  
 

Resultat 
I detta avsnitt redovisas det som framkommit under intervjuerna. Informanterna är anonyma och har 
därför givits fiktiva namn. 

Kontinuerlig studie- och yrkesvägledning 

Alla informanter är överens om att kontinuerlig studie- och yrkesvägledning handlar om att 
återkommande via olika insatser möta eleverna. Vilka riktlinjer och krav som finns kring detta skiljer 
sig dock åt. Lina, studie- och yrkesvägledare, berättar att de i hennes kommun arbetar utifrån olika 
arbetsdokument utformade för de olika årskurserna. För årskurs 1-5 är det ett gemensamt 
arbetsdokument där det står att man ska göra en studie- och yrkesorienterad insats per år samt att 
man ska finnas som resurs till lärarna. I de olika arbetsdokumenten finns det dessutom material att 
tillgå som är anpassat för de olika årskurserna samt några fasta punkter som måste genomföras i 
vissa årskurser. Elin, studie- och yrkesvägledare på en annan skola, säger att konkreta direktiv saknas 
helt, utan det handlar mer om att hon har som uppdrag att gå in i de olika årskurser, vilket gör att 
Elins arbete bygger på en egen uppbyggd planering. Det som är gemensamt för båda är att de har en 
planering med olika typer av material att tillgå. Skillnaden är att Lina har ett utarbetat material som 
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alla studie- och yrkesvägledare i kommunen har utformat tillsammans med material för de olika 
årskurserna medan Elin själv planerar sina insatser utifrån sitt allmänna uppdrag som studie- och 
yrkesvägledare. Lina påpekar dock att deras arbetsdokument inte är något som behöver följas utan 
om lärarna efterfrågor någonting annat eller om studie- och yrkesvägledaren på den specifika skolan 
har en annan idé är det inga problem att byta ut dessa insatser, de finns mest där som ett stöd i 
deras arbete. 

Sofia, lärare på lågstadiet, säger att de håller på att arbeta fram en plan för hur studie- och 
yrkesorienterade insatser genom hela grundskolan ska kunna utformas, men att den inte är färdig 
ännu. Petra, mellanstadielärare, har en liknande situation på sin skola, att det saknas ett konkret 
dokument för vad som ska göras i de olika åldersgrupperna. Det handlar istället om att både Sofia 
och Petra ska arbeta kontinuerligt med studie- och yrkesorienterade insatser i grundskolan. Petra 
håller på med ett projekt tillsammans med Skolverket för att försöka utforma detta men eftersom 
detta projekt inte inneburit någon extra avsatt tid för hennes del så har projektet ännu inte 
resulterat i någon konkret plan för alla årskurser, men förhoppningen är att detta ska kunna 
utformas framöver. 

Vad informanterna vill uppnå med de studie- och yrkesorienterade insatser  

Ur ett långsiktigt perspektiv så är det tydligt att alla vill att eleverna ska kunna göra väl underbyggda 
val inför framtiden när de närmar sig slutet på grundskolan. Man vill skapa förutsättningar för 
eleverna att göra ett bra val genom att t.ex. utöka deras kunskap kring vilka olika yrken som finns, 
definiera sina egna egenskaper, värderingar osv. Petra uttrycker det såhär: 

Mitt mål är att eleverna ska bli mer medvetna om varför dom går i skolan och att de ska kunna se lite längre fram än 
bara just här och nu, öppna upp deras värld lite. Det kommer hela tiden nya yrken, det händer ju så väldigt fort. Det är 
stor skillnad på de yrken som fanns för tio år sedan och de som finns nu. Så jag vill helt enkelt vidga deras vyer inför 
framtiden. (Petra) 

Sofia är inne på samma spår och menar att det gäller att hålla sig uppdaterad kring olika yrken för att 
kunna hjälpa eleverna att hänga med i utvecklingen och utöka sin kunskap kring vilka olika yrken som 
finns. På sikt menar Sofia att målet är att de ska bli medvetna om sig själva och relationen mellan det 
egna jaget och det yrke de väljer. Sofia berättar även att de försöker vidga elevernas perspektiv 
genom att försöka ha könsaspekten i åtanke när de införlivar olika yrken i elevens värld. Det kan t.ex. 
handla om att man vid besök på skolan från personer med olika yrken försöker få en icke 
könsstereotypisk person att redovisa sitt yrke, t.ex. en kvinnlig polis. 

Elin pratar om konsekvenserna som uppstår när det brister i de studie- och yrkesorienterade 
insatserna och nämner hur det kan ha förödande konsekvenser för den enskilda individen. Med det 
menar hon framförallt inför gymnasievalet där många elever väljer fel, vilket i sin tur leder till både 
avhopp och byten av gymnasieprogram. Detta menar hon ger negativa konsekvenser både för 
eleven, men också för skolan och för kommunen. Elin ser det som ett viktigt mål i sitt arbete att 
försöka motverka detta för att göra det så kostnadseffektivt som möjligt både för kommunen och för 
eleven själv. Samtidigt så vill hon även påpeka att målet inte är att avhoppen och bytena av 
gymnasieprogram ska försvinna helt då elever som trots allt hamnar fel ska ha rätt att välja en ny 
väg. Hon menar på att elever ibland upplever att de gymnasieprogram de valt inte lever upp till deras 
förväntningar trots att eleven har försökt ta reda på så mycket som möjligt innan hen sökt sig till just 
det programmet och att skolan försökt skapa en bra grund och då ska man byta. Målet handlar 
istället om att försöka minska dessa avhopp genom kontinuerliga studie- och yrkesorienterade 
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insatser genom hela grundskolan, att försöka hjälpa eleven att lära känna sig själv och sina egna 
värderingar, egenskaper och mål för att de ska ha en så bra grund som möjligt så att de kan göra ett 
väl underbyggt val inför gymnasiet i årskurs 9. 

Konkreta insatser i de olika åldersgrupperna 

Årskurs 1-3 

I de lägre åldrarna, lågstadiet, är det gemensamma att informanterna jobbar med yrkesexpansion, 
dvs. att försöka kartlägga vilka yrken som eleverna redan är medvetna om för att sedan bygga vidare 
på dessa och utöka deras lista på yrken de känner till. För att sedan fördjupa deras kunskaper kring 
dessa olika yrken. Detta har man då olika övningar och insatser för att uppnå. Sofia berättar hur man 
i början av årskurs 1 tar reda på vilka yrken eleverna känner till genom att t.ex. titta på vad 
föräldrarna arbetar med. Detta noteras sedan på tavlan längst fram i klassrummet. Föräldrarna bjuds 
sedan in för att prata om sina yrken inför klassen och i det här momentet så försöker man bjuda in 
föräldrar med icke könsstereotypiska yrken i den mån det går. Man går sedan vidare med att titta på 
vilka yrken som finns på skolan och utökar sedan listan allteftersom eleverna upptäcker nya yrken. 
Detta bygger man sedan vidare på och i årskurs 3 då eleverna får i uppgift att intervjua sina föräldrar 
om deras yrken för att sedan redovisa detta för resten av klassen. 

En annan insats som återkommer hos de olika informanterna är att man i lågstadiet arbetar med 
elevernas drömyrken genom att eleverna får välja ett yrke som de är intresserade utav som de sedan 
får utforska vidare kring. Så här beskriver Elin hur de utformar ”drömyrket” på hennes skola: 

De tar då avstamp i ett yrke de är intresserade utav, vi kallar det för ”Drömyrket”, och studerar det: ritar, tittar på 
bilder, filmer osv. I årskurs 1 är det mera att man ritar yrket och undesöker litegrann vad det handlar om, i årskurs 2 
kanske man går in och läser lite mer om det. T.ex. hur måste man vara för att vara polis osv. Att man ökar lite mer 
succesivt med åldern och tittar t.ex. lite mer på utbildningar osv. (Elin) 

Elin beskriver alltså hur eleverna utifrån de yrken de är intresserade av utökar sin kunskap kring 
dessa. Detta görs genom att eleverna hela tiden får utöka sina kunskaper med åldern. På Elins skola 
är detta en insats som de kan bygga vidare på en bit upp i mellanstadiet medans Sofia enbart har 
”drömyrket” i lågstadiet.  

Gemensamt för Sofia och Elins skolor är också att de försöker ge eleverna i de lägre åldrarna 
möjlighet att ta del utav de äldre elevernas praktikerfarenheter. Eleverna bjuds då in på antingen en 
praktikmässa eller en klassrumsredovisning och får chansen att ta med sig frågor till detta eller i 
klassen diskutera frågor som uppstått i efterhand.  

På Linas skolor gör man även ett intressetest i årskurs 2 som man sedan bygger vidare på och 
diskuterar. 

Att utöka elevernas yrkeskunskaper är viktigt för samtliga informanter och det är det man försöker 
prioritera samtidigt som informanterna uttrycker att de skulle vilja göra mer men att tiden inte riktigt 
räcker till. Elin är väl insatt i Linda Gottfredsons teori (Andergren, 2015) och nämner hur hon utifrån 
den önskar att genusperspektivet skulle behandlas mer i lågstadiet, men att tiden helt enkelt inte 
räcker till. Lina nämner även hon att genusperspektivet bör komma in tidigare, men att det är annat 
som prioriteras i de lägre åldrarna.  
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Årskurs 4-6 

I mellanstadiet bygger man vidare på yrkesexpansionen, men blandar in faktorer som genus och 
social bakgrund, utbildning och egenskaper. Det bygger alltså vidare på insatserna från lågstadiet 
men insatserna blir mer och mer ingående.  

Lina berättar om hur de brukar göra en övning som kallas ”Öde Ö” i årskurs 4 där eleverna får välja 
att ta med sig tio yrken till en öde ö och motivera varför dessa ska med. Hon menar att det då ofta 
blir stereotyper som polis och läkare. Dessa yrken diskuteras sedan och utmanas med t.ex. ”Vad ska 
polisen göra på ön? Kan ni inte hålla sams?” (Lina) osv. Sedan får eleverna även könsbestämma 
yrkena och diskutera kring varför man ser på yrket som typiskt manligt eller kvinnligt och varför det 
är så, om det alltid har varit så och kommer det alltid att vara så. Elin har även hon en variant på 
denna övning, men genomför den istället i årskurs 5, där eleverna då istället får välja tre stycken 
föremål eller en person att ta med sig. Detta knyter Elin an till ett moment som eleverna har i årskurs 
5, nämligen argumentation. Eleverna får lära sig att motivera och argumentera för sina val.  

Elin bygger även vidare på drömyrket som påbörjades i lågstadiet och gå nu in på faktorer som 
utbildning. Vidare så har eleverna på Elins skola endagspraktiker där de får besöka föräldrarnas 
arbeten. På Petras skola erbjuds praktik både till årskurs 5 och 6, men precis som på Elins skola 
handlar det många gånger om praktik på föräldrarnas arbeten. Petra menar att eftersom eleverna 
själva får ordna praktikplats så är det oftast det enklaste alternativet. På Petras skola har studie- och 
yrkesvägledaren från högstadiet i sitt uppdrag att besöka klassen innan praktiken för att dels 
presentera sig, berätta om sin funktion, men även berätta varför det kan vara bra att prata med hen 
om eleven har frågor eller funderingar. Petras elever får sedan redovisa sin praktik för elevernas i 
årskurs 4 för att ge de lite tips och inspiration inför när det är deras tur.  

Elin besöker även hon eleverna i årskurs 5 för att presentera sig och berätta lite kring varför man har 
en studie- och yrkesvägledare på skolan och varför det är bra för eleven. Elin pratar också om vad ett 
val är och vad man behöver veta för att kunna göra ett val. Vidare så ritar hon upp ett utbildningsträd 
på tavlan där hon förklarar skolsystemet där förskolan är rötterna och grenverket är tiden efter 
gymnasiet.  

Elin försöker i årskurs 5 knyta an till det hon kallar för studie- och yrkesvägledningens basstenar, 
alltså: Vem är jag, vad finns det och hur gör jag? I årskurs 5 fokuserar hon då främst på elevernas jag 
och vilka egenskaper de har. Egenskaperna ska eleverna själva inte namnge, utan ta reda på genom 
att t.ex. fråga föräldrarna. Egenskaperna går de sedan igenom tillsammans i skolan och diskuterar 
vad de betyder, hur man är då och olika yrken man kan matcha dem till. Elin säger att en 12-åring 
känner till ungefär 20 yrken och menar att det är viktigt att utveckla detta. Klassen undersöker då 
tillsammans vilka yrken som kan matchas till elevernas egenskaper och vad som är specifikt med 
dessa yrken. Här försöker Elin även utmana begreppen manligt och kvinnligt genom att ställa 
utmanande frågor.  

Vidare bygger Elin i årskurs 6 vidare på valkunskapen och diskuterar varför eleverna väljer som de 
gör, vad det är som påverkar deras val osv. Detta görs i form av värderingsövningar såsom 4-
hörnsövningar eller genom att skriva fyra påståenden på tavlan där eleverna sedan får ta ställning 
genom att skriva på en post-it lapp för att sedan diskutera.  
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Lina kommer in i årskurs 6 och pratar om betyg och varför man har detta och på vilket sätt betygen 
påverkar eleven. I Linas arbetsdokument står det att hon ska in i både årskurs 5 och 6 för att tala om 
språkvalet. I årskurs 5 informerar hon om språkvalet och vad det innebär, sedan i årskurs 6 ska de 
göra själva språkvalet och då går hon in igen och pratar om det och reder ut eventuella frågor innan 
eleverna ska göra själva valet.  

Petra har också en övning med årskurs 6 där eleverna får göra en låtsasfamilj och diskutera vilka 
utgifter och inkomster familjen kan tänkas ha utifrån vilka yrken föräldrarna har och i vilken 
omfattning de arbetar. Sedan får eleverna ta reda på de faktiska kostnaderna för att sedan göra en 
budget som går ihop. I årskurs 6 får eleverna även möjlighet att starta ett låtsasföretag utifrån behov 
som finns på orten där de bor och ta reda på vilken utbildning och kompetens som skulle behövas för 
att starta detta företag. Detta får eleverna sedan redovisa för politiker i kommunen. 

Informanterna nämner att det finns insatser som de saknar i mellanstadiet, men som det inte finns 
möjlighet till. Elin säger hur hon önskar mer kontakt mellan skola och arbetsliv genom att personer 
med olika yrken t.ex. besöker skolan, men hon skulle vilja få med sig hela det lokala näringslivet på 
detta så att det inte vilar på enstaka eldsjälar.  

Elin nämner även hur hon försöker väva in social bakgrund i mellanstadiet, men att det är svårt där 
hon jobbar då det finns en stark tradition av att utbildning inte är viktigt samtidigt som hon själv 
påpekar hur viktigt utbildning faktiskt är idag. Petra säger att hon skulle vilja få in studiebesök i 
mellanstadiet och att det finns i kommunens plan att skolan ska göra minst ett studiebesök varje 
termin, men Petra säger att skolans ekonomi inte räcker till. Bristen på företag på en mindre ort gör 
att det tillkommer kostnader för t.ex. buss som inte går in i skolans budget. Hon anser att detta 
borde regleras tydligare i planen så att skolan blir likvärdig för alla. 

Årskurs 7-9 

I högstadiet så brukar Elin gå in i årskurs 7 för att prata om arbetsmarknad och vad det egentligen 
betyder. Hon diskuterar i klassen vilka faktorer som styr arbetsmarknaden, hur den skiljer sig mellan 
Sverige och resten av världen, hur lätt det är att få jobb beroende på var man bor i Sverige osv. Hon 
talar om vilka yrken som har tillkommit i modern tid, vilka som har försvunnit och skillnaden på 
möjlighet till utbildning nu jämfört med för 100 år sedan. I årskurs 8 går Elin vidare med att eleverna 
får göra ett intressetest och tittar på egenskaper till de yrken som testet visar, vilken utbildning som 
krävs och vad som är typiskt för yrket.  

I årskurs 8 och 9 utformar Elin och Lina sina insatser på liknande sätt. Både årskurs 8 och 9 har 
enskilda samtal där det i årskurs 8 mer handlar om att diskutera deras tankar och var de befinner sig i 
valprocessen medan det i årskurs 9 blir mer fokus på att hjälpa eleven att fatta ett beslut. I årskurs 8 
och 9 tillhandahålls eleven även information i helklass om urval, behörighet, gymnasieprogram samt 
att eleverna får besöka olika gymnasiemässor.  

Både Linas och Elins elever har praktik i årskurs 8 där de får chansen att uppleva arbetslivet närmare. 
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Analys och diskussion 

Riktlinjer för kontinuerliga studie- och yrkesorienterade insatser 

I de lokala riktlinjerna som informanterna nämner står det att man kontinuerligt ska genomföra 
studie- och yrkesorienterade insatser i de olika årskurserna. I Linas kommun står det t.ex. att man i 
årskurs 1-5 ska in i de olika åldergrupperna och göra insatser minst en gång per termin. Detta 
stämmer överens med det som står utskrivet i skollagen (SFS 2010:800) att elever har rätt till studie- 
och yrkesorienterade insatser från årskurs 1 samt att det i de Allmänna råden (Skolverket, 2013) står 
att man bör arbeta kontinuerligt med studie- och yrkesorienterade insatser genom hela grundskolan. 

Samtidigt är de mer konkreta direktiven på lokal nivå begränsade. Det saknas riktlinjer kring vad 
insatserna ska innebära i praktiken och även vad de bör innehålla. Lina har visserligen ett 
arbetsmaterial att förhålla sig till med en utarbetad tanke men detta är bara ett råd och inget som 
skolorna nödvändigtvis behöver följa. 

Elin måste istället själv planera sina insatser i de olika årskurserna. Precis som det beskrivs i 
Skolinspektionens rapport (2013:5), är detta ett vanligt fenomen att ansvaret för de studie- och 
yrkesorienterade insatserna faller på den enskilda studie- och yrkesvägledaren då skolorna saknar ett 
genomtänkt arbete för att planera och följa upp dessa insatser. Denna bild delas även av Sofia och 
Petra som även dem måste planera sitt arbete självständigt utifrån deras uppdrag i läroplanen 
(Lgr11). 

I Linas arbetsdokument finns det en fast punkt som innebär att man i årskurs 5 ska in i klassen och 
prata och informera om språkvalet för att sedan återkomma i årskurs 6 när det är dags att göra själva 
språkvalet. I skolinspektionens granskning (2013:5) tar man upp hur elever behöver tänka på tiden 
efter grundskolan redan tidigt i grundskolan och att språkvalet är ett viktigt exempel på det, då 
språkvalet kan ha direkt påverkan på elevens möjligheter när det är dags för eleven att söka sig till 
gymnasiet.  

Precis som i de styrdokument och allmänna råd som finns, är de lokala riktlinjerna också väldigt 
allmänt skrivna och de konkreta direktiven samt en utarbetad plan saknas helt, trots att lagar och 
förordningar trycker för att man ska jobba kontinuerligt genom hela grundskolan med studie- och 
yrkesorienterade insatser.  

Jag tror själv att det faktum att kontinuerlig vägledning genom hela grundskolan är så pass nytt att 
kunskaperna kring hur detta bör utformas saknas och därför är det svårt att utforma konkreta 
riktlinjer kring detta. Det finns alltså riktlinjer men de behöver bli mer tydliga enligt min mening och 
inte vila på den enskilda individens eller kommunens kompetens och viljekraft för att skapa en 
likvärdig skola för alla. Lärarnas riksförbund och Sveriges elevkårer (2015) menar t.o.m. på att antalet 
timmar som eleverna ska ha rätt till studie- och yrkesorienterade insatser under sin skoltid bör 
regleras för att uppnå en likvärdig skola. 

Min fråga kring vilka riktlinjer som finns besvaras tillfredställande men mina förhoppningar var att 
det, till skillnad från styrdokumenten, skulle finnas tydligare riktlinjer på de olika skolorna med 
konkreta och väl utarbetade insatser.  
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Varför kontinuerliga studie- och yrkesorienterade insatser är viktiga  

I de allmänna råden (Skolverket, 2013) står det att en elev genom kontinuerliga studie- och 
yrkesorienterade insatser i grundskolan bör utveckla självkännedom, bli medveten om sina 
valmöjligheter och relationen dessa emellan samt att eleven bör kunna fatta och genomföra ett 
beslut. Informanterna uttrycker också hur de vill att eleverna ska få förutsättningar för att göra väl 
underbyggda val och att detta är det man också försöker eftersträva. Alla informanter uttrycker t.ex. 
vikten av att utöka elevens kunskaper kring olika yrken och vilka alternativ som finns samt hur dessa 
kan matchas till elevens egna jag. Enligt Erikson (Crain, 2016) känner eleverna i grundskolans senare 
år en oro inför framtiden och de valmöjligheter som den innebär, de känner en press inför att ta ett 
beslut då det har en avgörande roll för deras karriärmöjligheter i framtiden. Det viktiga är enligt 
Erikson att hjälpa eleverna att synliggöra vem hen är och vad hen vill. Detta kan relateras till det som 
Elin ser som sina basstenar i studie- och yrkesvägledningen, nämligen: Vem är jag, vad finns det och 
hur gör jag?  Både de allmänna råden (Skolverket, 2013) och Erikson (Crain, 2016) nämner hur eleven 
behöver hjälp och verktyg för att kunna ta beslut. Informanterna uttrycker hur de genom 
kontinuerliga insatser vill bidra till att eleverna får förutsättningar till att ta dessa beslut. 
Informanterna jobbar bl.a. med elevernas yrkeskunskaper, egenskaper och värderingar och hur dessa 
matchas mot yrken i hopp om att eleverna ska kunna göra ett väl underbyggt val i årskurs 9.  

Erikson (Crain, 2016) beskriver i sin fas ”flitighet gentemot underlägsenhet” som utspelar sig vid 6-11 
års ålder, alltså i lågstadiet och mellanstadiet, hur en elev med dålig självkänsla behöver 
uppmärksammas av skolan och att skolan behöver hjälpa eleven att synliggöra sina förmågor för att 
motivera eleven att lära sig saker och bidra till att eleven känner sig kompetent och duktig. Detta 
tillgodoser informanterna omedvetet genom att arbeta med elevernas egenskaper och att matcha 
dessa till yrken redan i lågstadiet. Det är samtidigt viktigt att elevens prestation i olika skolämnen 
också uppmärksammas för att uppnå denna motivation som enligt Erikson (Crain, 2016) är viktig. 
Detta då det i skolinspektionens granskning (2013:5) ges som exempel att fördjupade kunskaper i 
matematik kan bidra till elevens konkurrenskraft inför gymnasievalet. Om en elev som då är duktig 
på matematik uppmärksammas för detta så bidrar det enligt Erikson (Crain, 2016) till att individen vill 
lära och utvecklas mer inom just matematik.  

I Läroplanen (Lgr11) står det att skolan ska försöka motverka att eleven gör val utifrån genus och 
social bakgrund vilket informanterna mer eller mindre uttrycker att de skulle vilja jobba med och de 
lyckas få in det till viss mån i de olika insatserna som görs, speciellt uttrycker de hur de försöker 
integrera genus. Samtidigt uttrycker informanterna hur detta är i mån av tid och att det finns andra 
moment och aspekter som känns viktigare att ta tag i, såsom t.ex. information, värderingar och att 
vidga elevernas repertoar av yrken. Elin nämner Linda Gottfredsons teori (Andergren, 2015) och hur 
hon inser att det är viktigt att ta tag i könsnormer och tankar kring social bakgrund i god tid. Trots 
detta så är insatserna få kring dessa aspekter vilket motiveras med brist på tid och att andra saker 
prioriteras. Detta kan man läsa om i Skolinspektionens granskning (2013:5), att skolor ofta önskar att 
arbeta med hinder relaterade till genus och social bakgrund men att det ofta stannar med viljan pga. 
att personalen saknar kunskap kring dessa faktorer. Elin nämner hur det faktum att hon arbetar på 
en mindre ort med en stark tradition av att utbildning inte är viktigt gör det svårt för henne att jobba 
med social bakgrund. Med grund i Hodkinson och Sparkes (1997) teori kan man tänka sig att denna 
starka tradition av låg utbildning är en viktig anledning till att ta tag i och arbeta med just social 
bakgrund. Om eleverna växer upp i ett fält med låg utbildning utifrån familjens värderingar och ett 



 

 

16 

 

kapital med begränsade möjligheter på arbetsmarknaden och till utbildning så kommer detta att 
påverka elevens handlingshorisont. Genom att ta tag i dessa begränsningar och kontinuerligt försöka 
synliggöra och sudda ut detta genom studie- och yrkesorienterade insatser i grundskolan som är 
relaterade till social bakgrund kan man tänka sig att eleven vid den strukturella brytpunkten från 
grundskolan till gymnasiet har kunnat tillgodose sig tillräckligt med verktyg för att kunna göra ett val 
utan dessa begränsningar. Detta skulle kunna innebära att eleven tar ett beslut som påverkar och 
förändrar hens handlingshorisont och förhindrar att eleven begränsas i sina val.  

Elin berättar hur hon arbetar för att minska avhoppen i gymnasieskolan för att göra det så 
kostnadseffektivt för indviden och samhället som möjligt. Enligt Lärarnas riksförbund och Sveriges 
elevkårer (2015) så beror många avhopp inom gymnasieskolan på bristade studie- och 
yrkesvägledning i grundskolan vilket visar att insatser kring detta behövs. 

Kontinuerliga studie- och yrkesorienterade insatser genom hela grundskolan är på så vis viktiga i den 
mening att eleverna inte ska behöva begränsas utifrån faktorer som de själva inte kunnat påverka, 
såsom genus och social bakgrund. Eleverna ska kunna ta ett beslut inför gymnasiet utifrån kunskaper 
om sig själva och sina valmöjligheter samt med insikt kring vilka konsekvenser olika val har på deras 
valmöjligheter senare i livet. Detta kräver kontinuerliga insatser (Skolinspektionen, 2013:5) för att 
kunna bli verklighet. 

För att kunna bidra till att eleven i slutet av grundskolan ska kunna göra ett väl underbyggt val inför 
gymnasiet, som både informanterna och styrdokumenten vill, tror jag att en väl utarbetad konkret 
plan kring hur detta ska gå till är en viktig del att försöka arbeta fram. 

Konkreta insatser i de olika åldersgrupperna 

Årskurs 1-3 

Enligt samtliga informanter ligger fokus i lågstadiet på att öka elevernas yrkeskunskaper, att vidga 
deras vyer kring vilka yrken som finns. Elin nämner t.ex. att en elev i årskurs 5 känner till ungefär 20 
olika yrken och för att denna siffra ska bli högre är det lämpligt att börja med yrkesexpansion tidigt. 
Lina och Elin skulle även vilja få in mer genusmedvetna insatser i dessa åldersgrupper men medger 
att tiden för detta inte riktigt finns. Stöd för att motivera mer fokus på genus i dessa åldrar kan man 
dock hitta i kursplanen för samhällskunskap (Lgr11) redan från årskurs 1 och eftersom studie- och 
yrkesorienterade insatser inte är ett eget ämne, utan integreras i de andra ämnena, skulle det kunna 
kopplas till just den punkten. Enligt Linda Gottfredson (Andergren, 2015) är det dessutom i denna 
ålder som eleverna börjar kompromissa bort för dem möjliga yrken pga. genus och i relation till det 
som står i grundskolans läroplan (Lgr11) att skolan ska bidra till att elevens studie- och yrkesval inte 
begränsas av genus är det lämpligt att man i denna ålder lägger mer tid och resurser på att förebygga 
detta. Lämpligt fokus i denna ålder bör alltså ligga på att utöka elevens kunskap kring vilka yrken som 
finns samt förebygga att genus påverkar deras sätt att se på yrken. 

En lämplig plan skulle kunna utformas likt nedan: 

Åk 1: Genom att börja undersöka var eleverna befinner sig i sina kunskaper i årskurs 1 har man i min 
mening något att utgå ifrån. Därför är det lämpligt att, som Sofia gör i årskurs 1, börja med att skriva 
upp de yrken som eleverna kan på tavlan. På så sätt så får klassen även ta del av varandras kunskaper 
vilket kan tänkas vidga deras vyer redan där. För att sedan få en djupare kunskap kring vad dessa 
yrken innebär så kan skolan, som Lina berättar, ta vara på klassens föräldrar och låta dem redovisa 
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sina yrken. För att få in mer genusmedvetenhet så är föräldrar med icke könstypiska yrken en viktig 
del. Föräldrar med icke könstypiska yrken är dock inget som man kan räkna med finns, därför är det 
inte säkert att det går att genomföra i alla klasser.  

Åk 2: Det är sedan lämpligt att, som Sofia uttrycker, bygga vidare med att låta eleverna fundera på 
vilka yrken som finns på skolan och i andra närmiljöer, samt ta del av äldre elevers redovisningar från 
t.ex. praktik, för att sedan fylla på listan så utökas deras kunskaper genom hela lågstadiet. Genom att 
diskutera elevernas frågor och funderingar efter redovisningarna kan lärarna även lyfta faktorer som 
genus, ex. är det manliga eller kvinnliga yrken, var det någon som bröt detta mönster osv. Att ställa 
utmanande frågor är en metod som Elin nämner som lämplig för att få in genusaspekten.  

Åk 3: Petra nämner hur skolans ekonomi inte räcker till för att göra studiebesök med klasserna och 
därför kan det vara lämpligt att ta del av de resurser som finns på skolan genom att t.ex. återigen 
lyssna på äldre elevers praktikredovisning. För att få in genus är det även lämpligt att lägga in en 
genusövning här alternativt försöka diskutera mer ingående kring de yrken som eleverna upptäcker 
och lär sig.  

Årskurs 4-6 

Enligt Linda Gottfredsson (Andergren, 2015) börjar eleverna i mellanstadiet att kompromissa bort 
yrken utifrån social bakgrund. De yrken som inom den egna familjen känns olämpliga sorteras bort. 
Elin nämner hur den starka traditionen av låg utbildning på orten där hon jobbar innebär att det är 
svårt att arbeta med social bakgrund. Den starka traditionen av låg utbildning kan då enligt 
Gottfredsson ha inverkan på elevens beslut, vilket innebär att för att förhindra att detta sker så 
behöver insatser för att motverka detta sättas in direkt i åk 4. Detta då skolans uppdrag även 
innefattar att motverka att social bakgrund påverkar elevens studie- och yrkesval (Lgr11). Då val 
påverkade av genus och social bakgrund enligt läroplanen ska motverkas och att informanterna anser 
att man bör bygga vidare på de insatser som genomförts i lågstadiet kan man även här fortsätta 
diskutera genus. Utöver det arbetar informanterna i denna ålder med elevernas egenskaper och 
kunskaper kring utbildningar. I de allmänna råden (Skolverket, 2013) står det att skolan bör se till att 
eleven i grundskolan får lära känna sig själv och sina valalternativ och relationen där emellan.  

Med informanterna, Linda Gottfredssons teori och styrdokument i åtanke är det i denna ålder viktigt 
att bygga vidare på genusaspekten, behandla social bakgrund samt hjälpa eleverna att se vad de kan 
och är bra på samt vilka utbildningsalternativ som finns.  

En lämplig plan skulle kunna utformas likt nedan: 

Åk 4: Här tycker jag att det är lämpligt att börja med övningen öde Ö fast med en kombination mellan 
Lina och Elins version. För att ta tillvara på de yrkeskunskaper som eleverna redan besitter och 
utveckla dessa så kan de exempelvis få välja ut ett x antal yrkeskategorier att ta med sig till ön, och 
om det blir så som Lina uttrycker sig, att det ofta blir stereotypiska yrken så bör det kunna resultera i 
en nyttig diskussion, där genus lyfts. Detta kan man sedan ta vidare och diskutera vilka utbildningar 
som de olika personerna har. En diskussion kring vilka av dessa yrken som eleven är intresserad utav 
och vilka egenskaper som krävs kan också blandas in. 

Åk 5: Både Petra och Elin nämner att eleverna i denna ålder får chans att komma ut och se yrken på 
riktigt, detta i form av endagspraktik. Det som är problemet här som jag ser det, är att både Petra 
och Elin nämner att det ofta handlar om praktik på föräldrarnas arbetsplats pga. att det inte finns tid 
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för skolan att ordna praktikplatser. Detta innebär att om man då ska se till social bakgrund så stannar 
eleven i de fält hen är född i, vilket innebär att eleven inte får chans att vidga sin handlingshorisont 
genom att se andra alternativ (Hodkinson & Sparkes, 1997). Här skulle det enligt min mening vara 
lämpligt med en större insats från skolan där den sociala bakgrunden utmanas genom att eleverna 
får chans att prova på yrken som de är intresserade utav, utanför det egna fältet.  

För att sedan synliggöra elevens egenskaper anser jag att det är en bra metod, som Elin nämner, att 
låta personer i elevens närhet nämna vilka egenskaper de har men att det kan vara lämpligt att 
intervjua fler personer än bara föräldrarna för att få en bredare bild av sina egenskaper, som t.ex. 
lärare, kompisar, släktingar osv. Detta skulle kunna bidra till att elevens egenskaper i olika 
sammanhang uppmärksammas och att på så vis fler egenskaper kommer till känna. Dessa kan man 
då jobba med, som Elin nämner, genom att tillsammans med eleven diskutera vad det betyder och 
hur man kan matcha dem till olika yrken.  

Åk 6: I årskurs 6 nämner Elin att hon brukar göra olika typer av värderingsövningar för att synliggöra 
elevens värderingar och diskutera vad som kan tänkas påverka elevernas val. Detta tänker jag skapar 
en reflektion hos eleverna där de får chans att fundera över både genus och social bakgrund samt 
hur de själva ser på saken.  

I årskurs 6 brukar Lina gå in i klasserna och prata betyg, som hon anser har en stor roll i elevens 
framtida karriärmöjligheter. Det är även i min mening viktigt att prata om betyg tidigt så att det inte 
kommer som en chock för eleven i slutet av grundskolan när betygen inte räcker till. En central del i 
årskurs 6 är även, som informanterna nämner, språkvalet och hur det påverkar eleven. I 
skolinspektionen (2013:5) som jag nämnt tidigare så tar man upp vikten av språkvalet inför 
gymnasievalet. 

Årskurs 7-9 

I högstadiet närmar sig eleverna slutet av grundskolan och de ska snart kunna göra ett väl 
underbyggt val inför gymnasiet. Fokus ligger nu enligt informanterna på information och enskilda 
samtal, men jag kan tycka att det här är viktigt att inte glömma bort aspekterna kring genus och 
social bakgrund som man försökt arbeta med tidigare i grundskolan så att man inte riskerar att ”falla 
på målsnöret”. Det är enligt min mening viktigt att fortsätta jobba med dessa faktorer och utmana 
eleverna i dessa avseenden. Enligt Gottfredssons teori (Andergren, 2015) börjar man från 14 års 
ålder att utifrån sina förutsättningar matcha yrken mot sina värderingar, personlighet och intressen. 
Då är det viktigt att elevens handlingshorisont (Hodkinson & Sparkes, 1997) inte begränsas utifrån de 
fält som eleven är uppväxt i för att uppfylla Läroplanens (Lgr11) mål om att skolan ska motverka att 
eleven gör val utifrån genus och social bakgrund. Därför anser jag att det är viktigt att man fortsätter 
motverka detta genom hela grundskolan.  

För att eleven tillslut ska kunna göra ett val så tänker jag att det i högstadiet är viktigt att man, 
samtidigt som man fortsätter att utmana eleverna i aspekter som genus och social bakgrund, ser till 
att eleven är redo att ta ett beslut i årskurs 9. För att detta ska vara möjligt tänker jag att det är 
viktigt att studie- och yrkesvägledaren på skolan tillsammans med övrig personal hjälper eleven att 
knyta ihop allt hen lärt sig under grundskolan för att eleven ska kunna komma fram till det bästa 
möjliga beslutet för just hen. 
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En lämplig plan skulle kunna utformas likt nedan: 

Åk 7: Här kan man tänka sig att det är lämpligt med värderingsövningar kring genus, social bakgrund 
osv. för att se hur eleverna har mottagit de insatser som satts in tidigare i grundskolan. Sedan utifrån 
detta fortsätta jobba med detta kontinuerligt genom resten av grundskolan i den omfattning som 
bedöms lämplig utifrån var eleverna befinner sig. 

Åk 8: I årskurs 8 håller både Elin och Lina enskilda samtal med eleverna för att stämma av var de 
befinner sig i valprocessen. Här upplever jag att det är viktigt att fånga upp de elever som är 
omotiverade eller som inte riktigt hänger med i skolan, för att de inte ska komma i årskurs 9 och bli 
besvikna över att de inte kom in på sitt förstahandval till gymnasiet. Lämpligt här skulle kunna vara 
att se vilka möjligheter eleven ser och vilka förutsättningar eleven har för att kunna ta sig in på sina 
möjliga val i årskurs 9. Kan man t.ex. göra något åt betygen det sista året? Eller finns det andra 
alternativ att undersöka. Detta skulle kunna tänkas sätta igång en process och en motivation hos 
eleven inför valet i årskurs 9. För att eleverna ska kunna ta ett beslut är det här även lämpligt, som 
Elin och Lina nämner, att eleven får information kring hur antagningen till gymnasiet går till och vilka 
möjligheter som finns.  

Åk 9 : Nu är det dags för eleven att ta ett beslut och här så väljer informanterna att repetera 
information från årskurs 8 i helklass. De fortsätter även med enskilda samtal men här handlar det 
mer om hjälpa eleverna att fatta ett beslut. Då det nu är slutspurten så tror jag att det är i de enskilda 
samtalen man får försöka definiera elevens behov för att sedan ta det därifrån med varje enskild 
elev. 
 

Slutord 
Jag gick in med förhoppningar om att kunna utarbeta en konkret plan om hur man kontinuerligt 
skulle kunna arbeta med studie- och yrkesorienterade insatser i grundskolan. Informanterna kom 
med många olika förslag och idéer, men eftersom informanterna många gånger hade svårt att 
motivera varför de gjorde olika insatser i en specifik åldergrupp så var det svårt att utifrån det 
motivera varför vissa övningar är mer lämpliga än andra i olika åldergrupper. Det jag hade att utgå 
ifrån var de styrdokument och karriärteorier som studien vilar på, vilket gjorde att jag kunde välja ut 
övningar som passade in i de mål och synsätt som kunde identifieras i dessa. Detta gjorde att jag 
kunde göra en kontinuerlig plan för studie- och yrkesorienterade insatser med förslag på övningar. 
Men att göra en allmän plan som skulle fungera på alla skolor skulle kräva en fast avsatt tid till dessa 
insatser, t.ex. en schemaposition och att direktiven kring utformning och ansvar från chefsposition 
skulle behöva bli tydligare, vilket ansvar ska lärare respektive studie- och yrkesvägledaren ha? Då 
detta kräver beslut från högre uppsatta positioner så är det inget jag kunnat behandla i min studie 
och därför är lämpliga övningar bara förslag, inhämtade från informanterna, som bör regleras 
alltefter vilken tid och vilka resurser man har.  

Jag hoppas att denna rapport ska kunna fungera som en del i processen att utveckla studie- och 
yrkesvägledningen i grundskolan, att den ska kunna bidra med konkreta tips för 
utvecklingsmöjligheter och ge inspiration till andra inom studie- och yrkesvägledare att utveckla en 
kontinuerlig vägledning, men även fungera bra som ett verktyg i min egen profession och på min 
egen framtida arbetsplats. 



 

 

20 

 

Referenslista 
Allmänna råd med kommentarer – Arbete med studie- och yrkesvägledning. (2013). 
Stockholm: Skolverket. 
 
Andergren, Leif. (2014). Samtala – vägledning för framtid och karriär i en kaotisk värld.  

Borås: Tremedia AB 
 
Crain, W. (2016). Theories of development – concepts and applications. 

New York: Routledge 
 
Denscombe, Martyn. (2014). Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur AB 
 
Hodkinson, P & Sparkes, A-C. (1997). Careership: a sociological theory of career decision making. 
British Journal of Sociolology of education, 18 (1). 
 
Lärarnas riksförbund och Sveriges elevkårer. (2015). Från avhopp till examen. 

 
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Reviderad 2015. Stockholm: 
Skolverket 
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-
publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%
2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2575.pdf%3Fk%3D2575 (Hämtad 2016-05-02) 
 
SFS 2010:800. Skollag.  
Stockholm: Utbildningsdepartementet. 
 
Skolinspektionens kvalitetsgranskning. (2013:5). Studie- och yrkesvägledning i grundskolan. 

http://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/granskningsrapporter/kvalitetsgransk
ningar/2013/syv/kvalgr-syv-rapport.pdf (Hämtad 2016-05-02) 
 
Trost, Jan. (2010). Kvalitativa intervjuer. 

Lund: Studentlitteratur 
 

 

 

 
 

 



 

 

21 

 

Bilagor 
Bilaga 1, Intervjuguide Studie- och yrkesvägledare 

1. Vad anser du är ditt uppdrag som Studie- och yrkesvägledare? 
2. Kan du berätta kort om hur du förväntas arbeta/din arbetsbeskrivning? Riktlinjer, 

konkreta direktiv, uppsatta mål osv. 
3. Hur ser de Studie- och yrkesorienterade insatserna ut mer konkret på dina skolor? 
4. Vad fokuserar du på i respektive åldersgrupp? Samt vilka konkreta insatser 

genomförs i varje åldersgrupp? 
5. Hur kommer det sig att just dessa insatser sätts in i respektive åldersgrupp? 
6. Vad vill du uppnå med de Studie- och yrkesorienterade insatserna? 
7. Känner du att du uppnår dessa mål? Motivera. 
8. Hur ser du på dina möjligheter att genomföra Studie- och yrkesorienterade 

insatser? Utifrån t.ex. tjänstens omfattning, elevantal osv.  
9. Hur upplever du att de Studie- och yrkesorienterade insatserna fungerar i 

praktiken? 
10. Finns det något du skulle vilja utveckla i arbetet med Studie- och yrkesorienterade 

insatserna? Ex. fler/andra insatser. 
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Bilaga 2, Intervjuguide lärare 

1. Vad anser du är ditt uppdrag som lärare när det kommer till Studie- och 
yrkesorienterade insatser? 

2. Kan du berätta kort om hur du förväntas arbeta kring Studie- och 
yrkesorienterade insatser där du jobbar? Har du några riktlinjer att följa? 

3. Hur ser de Studie- och yrkesorienterade insatserna ut mer konkret? 
4. Vad fokuserar du på i respektive åldersgrupp? Samt vilka konkreta insatser 

genomförs i varje åldersgrupp? 
5. Hur kommer det sig att just dessa insatser sätts in i respektive åldersgrupp? 
6. Vad vill du uppnå med de Studie- och yrkesorienterade insatserna? 
7. Känner du att du uppnår dessa mål? Motivera. 
8. Hur ser du på dina möjligheter att genomföra Studie- och yrkesorienterade 

insatser? Får du något stöd i hur du ska genomföra detta arbete från t.ex. andra 
yrkesgrupper, rektor, SYV eller liknande? 

9. Hur upplever du att de Studie- och yrkesorienterade insatserna fungerar i 
praktiken? 

10. Finns det något du skulle vilja utveckla i arbetet med Studie- och yrkesorienterade 
insatserna? Ex. fler/andra insatser. 

 


