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Sammanfattning 
Syftet med den här studien är att undersöka och analysera elevers studie- och yrkesvägledning 
i årskurs nio för att kunna se om den studie- och yrkesvägledning de fått stämmer överens med 
styrdokumenten. Jag är också nyfiken på vad elevernas samtal hos studie- och yrkesvägledaren 
handlar om, och om de har fått tillräckligt med studie- och yrkesvägledning i grundskolan, 
enligt styrdokumenten. Jag använde mig av kvalitativa intervjuer. Resultatet analyserades 
gentemot tidigare forskning, samt mot Gottfredsons och Krumboltz vägledningsmetoder som 
jag anser är relevanta för området. Mitt resultat visade att eleverna inte har fått med sig den 
studievägledning som styrdokumenten anser eleverna har rätt till i grundskolan eftersom de 
enligt intervjuerna kopplar sina vägledningssamtal mestadels till strikt gymnasieinformation. 
Eleverna har ingen kunskap utifrån styrdokumenten om vad samtalen ska innehålla och då 
heller inte har möjlighet att ställa krav på sina samtal. I studien framkom det dock att eleverna 
mestadels var nöjda med sin studie- och yrkesvägledning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Studie- och yrkesvägledare, vägledning, Gottfredson, Krumboltz 
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Inledning 
Det finns arton nationella program med sextio olika inriktningar att välja mellan till gymnasiet 
idag. Gymnasievalet är bara ett av många val som eleverna ska göra i livet, men det är det första 
som de anser viktigt. Jag upplever att det är ett stort, tufft och ett avgörande val för eleverna i 
årskurs nio. Innan min verksamhetsförlagda utbildning trodde jag inte att det skulle vara ett så 
stort val för eleverna men jag hade fel. Jag har mött ungdomar som upplevt stress och oro inför 
valet men även ungdomar som inte fått någon hjälp alls av studie- och yrkesvägledare. Mitt 
intresse har skapats av elevernas åsikter när det gäller vägledning under grundskolan, hur 
eleverna uppfattar vägledning och hur deras behov ser ut i samband med gymnasievalet. 
Skolverket (2013 s.21) menar att vägledning ska handla om att stödja eleven i att  utveckla 
kunskaper om arbetslivet, arbetsmarknaden samt om utbildnings- systemet och 
utbildningsvägar och även kunna koppla dessa kunskaper till en ständigt pågående 
samhällsutveckling. Eleven ska också ges stöd i att utveckla kunskaper om sig själv och få 
insikter om sina intressen, förmågor, möjligheter och eventuella begränsningar samt ges för- 
utsättningar att reflektera kring sig själv och sin egen utveckling i förhållande till sina mål 
inför framtiden. Idag möter eleverna en otrolig mängd information inför gymnasievalet som 
kan vara svår att sortera och värdera på egen hand och behovet av vägledning hos den enskilde 
eleven kan se olika ut. Det kan vara allt ifrån personlig vägledning under hela valprocessen till 
endast ett enstaka vägledningstillfälle (Dresch & Lovén, 2003). Under min 
verksamhetsförlagda utbildning upplevde jag att vägledningssamtal inte var så prioriterat på 
grundskolorna. I vår utbildning har vi diskuterat vikten av att ha genomtänkta och kontinuerliga 
vägledningssamtal med eleverna. Samtalsmetodiken har varit en av de större kurser vi läst där 
vi fått kunskap i samtalsmodeller, teorier och metoder.  
 
Skolverket (2011) beskriver hur eleven har rätt till vägledning på grundskolan och det är därför 
viktigt att denna verksamhet är likvärdig inom landets skolor vilket kan fås genom stöd rätt 
vägledning och stöd från huvudmannen. Redan 2001 genomförde regeringen en utredning om 
vägledning för skolväsendet (SOU 2001:46) där man menade på att arbetet inom studie- och 
yrkesvägledning är i ständig förändring, och de individer som studie- och yrkesvägledare möter 
har olika behov. Gymnasievalet är valet som eleverna har närmast framför sig i grundskolan. 
Därför är det angeläget att eleverna får hjälp och stöd i sin valprocess för att göra ett så väl 
underbyggt val som möjligt inför sitt studie- och yrkesliv. Valet till gymnasieskolan och 
framtiden är för många elever förknippat med oro och hög stress (Svt nyheter 27/1-2016, Metro 
22/12-2016). Oron förklaras till stor del av osäkerhet och kunskapsbrist. Eleverna är både 
osäkra på vad de själva vill ”bli” och på vad de olika alternativen innebär. En del känner att de 
inte är mogna att välja utbildning och att de gör sitt val utan att vara medvetna om vad deras 
val kan komma att betyda i framtiden. (SOU 2015:97)  
 
I de allmänna råden från Skolverket (2013) står det att elevens behov av studie- och 
yrkesvägledning kan summeras som att eleven, utifrån sina förutsättningar, ska:  

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

          
Det innebär sammantaget att skolan behöver arbeta med studie- och yrkesvägledning på ett 
individanpassat, systematiskt och långsiktigt sätt. På så vis kan eleverna utveckla de insikter, 
kunskaper och förmågor som behövs för att ta ställning till och fatta beslut om sin framtid. 
Oavsett utgångspunkt och skolform är det viktigt att de beslut som fattas om studier och yrken 
är elevens egna. Studie- och yrkesvägledningen ska vara ett stöd i den val- och 
beslutsprocessen. (Allmänna råd och kommentarer om studie- och yrkesvägledning, 2013 s.14) 

Syfte och frågeställningar  
Med denna undersökning vill jag undersöka och analysera elevers studie- och yrkesvägledning 
i årskurs nio för att kunna se om de stämmer överens med styrdokumenten. 
De frågor jag vill ha svar på är följande: 
 

● Vad handlar i huvudsak samtalen hos studie- och yrkesvägledaren om, enligt eleverna?  
 

● Har eleverna fått tillräckligt med studie- och yrkesvägledning i grundskolan, enligt 
styrdokumenten? 

Bakgrund      
En snabb sökning på ”lärare” i Arbetsförmedlingens platsbank gav 15 maj i år 3887 träffar över 
hela landet, och för ”studie- och yrkesvägledare” fanns 158 träffar1. Med tanke på att studie- 
och yrkesvägledningen är hela skolans ansvar (Skolverket, 2008) söks här drygt fyra tusen 
personer som ska vara redo att stötta i olika valsituationer. Det är rimligt att anta att de flesta 
arbetsgivare som står bakom dessa annonser också är ute efter utbildad och behörig personal: 
lärare med lärarlegitimation och vägledare med studie- och yrkesvägledarexamen. Sett utifrån 
utbildningarnas längd är det minst tre år på högskola eller universitet som gäller för att man 
ska anses vara lämpad att vara en påverkansfaktor och bollplank i elevernas studieval och 
funderingar. Målen för utbildningen till studie- och yrkesvägledare är högt ställda: vi studenter 
förväntas bli framgångsrika samtalspartners som ständigt har karriärteorier i bakhuvudet att 
använda där de passar. Vad av dessa kunskaper och färdigheter som märks i samtalen med 
eleverna går dock att fundera över. Kommer de 158 studie- och yrkesvägledarna som söks ha 
möjlighet att använda sina teorier i praktiken eller får de för lite tid per elev? Kanske kan de, 
men väljer att inte använda teorierna. Det går också att fundera över om vägledarnas teoretiska 
kunskaper är något som på något sätt syns i elevernas upplevelser av studie- och 
yrkesvägledning. Dessa funderingar finns representerade i studiens frågeställningar och för att 

                                                
1 Sökkategorierna ”lärare i gymnasiet”, ”lärare i grundskolan, 1-3”, ”lärare  i grundskolan, 4-6”, 
”lärare i grundskolan, 7-9” respektive  ”studie- och yrkesvägledare” användes vid sökning 2017-05-
15,  se  https://www.arbetsformedlingen.se/Tjanster/Arbetssokande/Platsbanken/ 
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få en inblick i den tradition studie- och yrkesvägledare verkar i följer här först en redogörelse 
för professionens historia 
 

Studie- och yrkesvägledningens uppkomst 
Enligt Lovén (2015) är studie- och yrkesvägledning i sin nuvarande form en relativt ung 
verksamhet. Genom industrisamhällets framväxt under början av 1900-talet uppstod behovet 
av vägledning. Eftersom folk flyttade in till städerna medförde det ett behov hos de 
samhällsanvariga. De ville påverka strömmarna av arbetskraft så att de fördelades på ett så 
ekonomiskt lönsamt sätt som möjligt. Behovet växte hos människorna att själva kunna välja 
och styra sin framtid, detta ledde till att samhällsbehovet och individbehovet ställdes mot 
varandra och det har sedan dess varit ett dilemma som studie och yrkesvägledare på ett eller 
annat sätt måste hantera.  
 
I början av 1960-talet lyftes ett mer tydligt individbehov fram i skolans läroplaner samt andra 
måldokument. Genom detta skapades ett behov av expertis fram, som skulle hjälpa skolelever 
att lotsas och välja i de alltmer utbyggda skolsystemen. (Lovén, 2015) Tjänsten yrkesvalslärare 
inrättades under 50-60-talet i grundskolan. I den dåvarande gymnasieskolan delades ansvaret 
mellan kurator och arbetsförmedling. 1972 beslutade riksdagen att en helt ny organisation för 
vägledning i skolan skulle skapas. Yrkesgruppen syo-konsulenter etablerades och 
verksamheten byggdes ut efterhand till att gälla även gymnasieskola och vuxenutbildning. 
Ansvaret skulle ligga på hela skolan och inte bara på syo-konsulenten.  
 
Enligt Lundahl (2010) sågs yrkesvalet som en engångsföreteelse, där den väljandes förmågor 
och intressen skulle matchas mot de krav som ett yrke stod för. Studie och yrkesvägledning 
handlande om att ge stöd i det avseendet. Idag förväntas vägledningen hjälpa individen i hens 
fortlöpande konstruktion av sin egen karriär. Begreppet karriärvägledning har blivit allt 
vanligare, och betecknar vägledning som ges inom utbildningsväsendet, vid kommunala 
ungdoms och arbetsmarknadsenheter, arbetsförmedlingar och inom näringslivet. Det har skett 
en förändring på arbetsmarknaden. Det är sällsynt att man har ett yrke hela livet idag. Mer än 
varannan svensk som är mitt i karriären vill byta jobb, men inte mer än var fjärde vet vad den 
vill jobba med (DN 14/9, 2014)  Det har sannolikt bidragit till behovet av karriärvägledning. 

Syftet med tidig vägledning 
OECD, EU-kommissionen och världsbanken lät göra en samordnad utvärdering av 
vägledningspolitiken i 37 länder i början av 2000-talet. Man förväntades att 
karriärvägledningen skulle bidra till en höjd utbildningseffektivitet genom mer välinformerade 
och motiverade elever.  Man ville också höja produktiviteten genom att bättre anpassa utbud 
med efterfrågan på arbetskraft samt minskad social exklusion och skeva val. Tanken att utforma 
samlade strategier för karriärvägledning och information var en av rekommendationerna från 
utvärderarna. (Watts & Sultana, 2004) 
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Studie och yrkesvägledning idag 
Idag varierar vägledningens utformning på grund av decentralisering, avreglering och 
marknadsutsättning som utbildningsväsendet och den offentliga sektorn har gått igenom de 
senaste 20-30 åren. Besluten av hur vägledningen ska utformas har i hög grad delegerats till 
lokal nivå, ofta till den enskilda skolan. Detta har visat sig inom skolan att det blir en stor 
variation av vägledningens omfattning, inriktning och kvalitet. (Lundahl & Nilsson 2009) Idag 
är vägledningssituationen snudd på orimlig, då individerna förväntas fatta komplicerade beslut 
i en föränderlig tid. Behovet av högklassig vägledning borde vara mycket stort. Samtidigt ser 
man att vägledningsutbudet är mer uppdelat och ojämnt än på mycket länge. Skolan lider av 
påtagliga brister, såsom en stor andel obehöriga vägledare och ett nästintill obefintligt lokalt 
utvecklingsarbete av studie- och yrkesvägledning (Skolverket,  2005, 2007)  
 

Kvalitet i studie och yrkesvägledning - hela skolans ansvar 
2008 utgavs publikationen Kvalitet i studie och yrkesvägledning-hela skolans ansvar. 
Publikationen gavs ut av Skolverket efter att regeringen hade i uppdrag att stödja 
kvalitetshöjningar inom området. I den lyfter man fram vikten av att kommunikation och 
samarbete inom grundskolan måste stärkas för att kvaliteten ska kunna höjas inom området.  
Man menar på att studie- och yrkesvägledning måste anpassas till dagens samhälle då det ställs 
större krav hos individen på kompetenser genom livet, och att hen måste göra flera 
komplicerade val. Skolverket betonar problematiken kring att inte andra professionella grupper 
inom skolan deltar aktivt i elevernas studie och yrkesvägledning. Det behövs mer 
kommunikation mellan olika professioner i skolans värld.  
 

Vägledning i en föränderlig tid  
Dresch och Lovén (2003) har utfört studier där resultatet är att studie- och yrkesvägledare  
varken har tid eller resurser som räcker till för att ge alla elever en tillräcklig studie- och 
yrkesvägledning. Vägledarna på grundskolan upplever att det är svårt att få eleverna att fundera 
på gymnasievalet i tid. Ett av målen i projektet var att stärka deltagarnas egen aktivitet och att 
skapa en vägledningsprocess. Samhället har förändrats och det har gett en fördjupad diskussion 
kring hur vägledarrollen ska se ut. Enligt vägledarna Dresch och Lovén (2003) studie har 
vägledarrollen otvetydigt förändrats. Dock är denna förändring i flera avseenden inte så stor 
som kunde förväntats. Flertalet arbetsuppgifter och arbetsrutiner ser likartade ut och många 
frågeställningar och funderingar från elever har inte förändrats över tid. De mest tydliga 
förändringarna som urskiljs anges nedan i stolpform: 

● Elever, främst i grundskolan, beskrivs som mindre mogna att ta ställning till sin framtid
  

● Internet har gett större tillgång till information.  
● Konkurrensen inom skolsystemen och med friskolor har medfört svårigheter för 

vägledarnas opartiska roll.  
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● Ökade svårigheter för vägledare och elever att skilja mellan information och reklam. 
● Den ökade andelen elever med annat modersmål än svenska har inneburit nya 

problemställningar och nya arbetssätt för vägledarna   
● Elever som själv söker information har minskat trots den nya tekniken.   
● Alltfler valalternativ ökar behoven av vägledning       

           
Målet för karriärutvecklingen måste således vara att förbereda individen för att 
framgångsrikt och med självtillit kunna navigera i en föränderlig och dynamisk 
värld med en tyngdpunkt på personlig utveckling och livslångt lärande (Dresch & 
Lovén, 2003 s. 18).  

   

Teoretiska utgångspunkter 
Då syftet med mitt examensarbete är att undersöka hur elever i årskurs nio upplever sin 
studie- och yrkesvägledning samt vägledningssamtal under deras högstadietid, så har jag valt 
att ge en bild av ett par av de stora vägledningsteorierna. Då teorierna ligger till grund för 
mitt yrkesutförande och betonas i utbildningen är det en självklarhet för mig att jag kan göra 
kopplingar till dessa i min studie

Man kan göra en liknelse av teorierna i form av ett isberg där teorierna ligger till grund för 
mitt yrkesutövande. Jag tolkar det som att det bara är isberget som syns, alltså min yrkesroll. 
Den stora ismassan (teorier) som finns under  vattenytan måste bära upp hela toppen 
(yrkesroll). Jag kopplar Krumboltz och Gottfredsons teorier till mina intervjuer i resultat och 
analysen. För att jag ska kunna få en förståelse varför mina informanter svarar som de gör, 
kopplar jag detta till teorierna jag har med mig. 

Planned Happenstance - Krumboltz      
Krumboltz (1999) utgår från social inlärningsteori för karriärvägledning och val av karriär.  
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Utgångspunkten för teorin Planned Happenstance är att varje individ är född med olika gener, 
vid en förutbestämd plats och tidpunkt, samt att individen föds av föräldrar som den inte har 
valt själv. Därefter växer individen upp i en miljö där hon får vara med om många oförutsedda 
händelser, vilka leder till  lärotillfällen i både positiv och negativ mening. För bästa resultat av 
alla lärotillfällena genom livet har varje individ möjlighet att på egen hand aktivt söka efter 
händelser och miljöer som ger henne möjligheter att lära sig nya saker och att växa som person.   
 

Vidga perspektiv 
Människor behöver utvidga sina intressen, förmågor och färdigheter snarare än att endast 
grunda sina beslut på existerande egenskaper, intressen och färdigheter. Människor behöver 
förbereda sig för förändringar snarare än att anta att arbetsinnehållet i ett yrke är stabilt över 
tid. Människan måste lära sig karriäranpassa då dagens snabba och komplexa förändringar 
kräver att individen har färdigheter att hantera förändringar. För att maximera lärotillfällena 
har varje individ möjlighet att på egen hand aktivt söka efter händelser och miljöer som ger 
henne möjligheter att lära sig nya saker och att växa som person. (Krumboltz, 1999)  

Ta tillfällen i akt 
Talesättet ”ta tillfällen i akt” passar verkligen in i den här teorin. Det handlar om att kunna 
agera på de tillfällen och möjligheter som kommer i vår väg och att i förlängningen skapa egna 
tillfällen och möjligheter, därför är det också viktigt att man är öppen när tillfällen uppenbarar 
sig. Krumboltz (1999) menar att man ska använda sina egna förmågor, eller lära sig dem för 
att ta vara på  lyckosamma tillfälligheter. Genom “positiv förstärkning” blir individen 
intresserad av tex yrket. Det räcker att t.ex. få höra att man är en “god lyssnare” så kommer du 
ha en positivare inställning till att utbilda dig till tex psykolog.  
 

The Theory of Circumscription and Compromise - Gottfredson  
Gottfredsons teori (Andergren 2014)  är  en kombination av psykologiskt och sociologiskt 
synsätt. Den här teorin skapades för att det fanns ett behov att kunna förklara hur yrkesdrömmar 
växer fram hos individen. Författaren menar att om självuppfattningen utvecklas redan genom 
att skapa en drivkraft i individen under de yngre åren, så kan det underlätta valen till framtida 
yrken. Gottfredson har sett att barn redan i tidig ålder sorterar bort många möjliga yrken av 
skäl som för dem tas för givna - tex till vilken samhällsklass man befinner sig i eller till vilket 
kön man tillhör. Gottfredson menar att man kan se  yrkesvalet som en matchningsprocess. 
Individen vill hitta ett yrke som passar ihop med ens förmågor och kunskaper samt att det även 
finns en kongruens med individens mål och intressen. Ju större kongruens desto bättre 
matchning. I den här processen betonar Gottfredson (Andergren 2014) fyra 
utvecklingsprocesser som särskilt viktiga för matchningen:  
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Utvecklingsprocesserna 
Först är det den åldersrelaterade kognitiva utvecklingen: Genom att förstå sin omvärld måste 
man ställa krav på individens kognitiva utveckling, att förstå sin omvärld. Ju äldre barnet blir 
desto bättre blir barnets förmåga att analysera och först. Självklart går det olika fort för olika 
individer. 
  
Sedan har vi processen “skapandet av självet”: Alla människor har olika ursprung och är olika 
formade av miljö och arv. Gottfredson menar på att man är skapad av det egna självet. Vad 
man har för personlighetsdrag är genetiskt betingat och unikt för varje individ. Sedan är det 
beroende på hur individen utvecklar dessa personlighetsdrag genom hens erfarenheter i livet 
och vilka händelser individen får uppleva. Denna ”genetiska kompass” menar Gottfredson 
utgör kärnan i självet och gör att vi dras till vissa människor och aktiviteter hellre än andra och 
driver oss i en viss riktning. Samtidigt påverkar individen sin omgivning och möter reaktioner 
på sitt beteende.  
 
Den tredje processen är avgränsning av de minst attraktiva yrkena: När man väljer yrke 
handlar det ofta om vilket samhällsskikt man vill placera sig i. Här vill man också påvisa vilket 
kön man tillhör samt klass och intelligens. Här finns det inte intresse att visa sina värderingar, 
intressen eller blotta sin personlighet menar Gottfredson. Barn lägger märke till den äldre 
generationens skillnader i sitt sociala habitus mellan olika yrken långt innan de själva kommer 
in på arbetsmarknaden. När individen startar sina funderingar på framtida karriärval så startar 
samtidigt processen på att utesluta vissa yrken. Detta beror på att individens självuppfattning 
kolliderar med just det yrkesvalet. Individen uppfattar inte sin sociala självbild som det 
yrkesvalet står för. I den här processen börjar den unga överge de mest åtrådda yrkesvalen och 
istället börjar hen fundera över val som inte är fullt lika intressanta men kanske mer realistiska. 
Då handlar det inte så mycket om ett rätt eller fel val, utan det handlar om en kompromiss där 
ibland också de valen som individen inte först tänkt sig kan övervägas att bli ett framtida val.  
 
Nu börjar sökningen på de yrken man mest är intresserad av och detta görs främst genom 
vänkretsen eller föräldrar då de anser att det tar för mycket tid och kraft. Ungdomar har oftast 
för lite kunskaper om hur de ska komma in på den yrkesbanan de helst vill följa. Därför blir 
ofta sökandet väldigt snävt som i sin tur leder till begränsade kunskaper inom området. Det är 
viktigt att individen är aktiv själv för att minska negativa kompromisser. När individen tvingas 
kompromissa och välja ett yrke som bara är tillräckligt bra, ”good enough” så minskar intresset 
för det yrkesområdet, men samtidigt gör individen en social kompromiss och väljer kanske ett 
yrke med lägre prestige.  Det könsotypiska valet görs oftast i tredje hand. De fyra 
begränsningsstadierna beskriver hur barn i olika åldrar utvecklar sina tankar om yrken: 

Begränsningsstadierna 
Steg 1: Orientering mot storlek och makt (3-5 år). Barnet börjar få grepp om  exempelvis att 
människor inte kan byta kön genom att byta kläder. De sätter in  människor i olika fack som 
tex stora och starka eller små och svaga och de ser yrken som vuxna roller. De börjar också 
inse att de kommer att ha ett yrke någon gång i framtiden.  
 
Steg 2: Orientering mot könsroller (6-8 år).  Barnen blir medvetna om vad som är passande 
för pojkar respektive flickor att det finns två kön och att de uppfattar ett yrke som hörande till 
antingen det ena eller det andra könet. De börjar nu känna igen allt fler yrken, framför allt 
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sådana som har tydliga kännetecken som tex uniformer. De känner också igen yrken som de 
stöter på i sin vardag, exempelvis lärare, kassörska och bambapersonal. Barn i den här åldern 
börjar alltmer forma sig genom att själva välja kamrater och aktiviteter. Aktiviteterna som 
pojkar respektive flickor erbjuds och föredrar av olika slag, inom den ram som anses passande 
för ens kön i den sociala miljö man tillhör. 
 
Steg 3: Orientering mot sociala värderingar (9-13 år). Nu börjar man tänka mer abstrakt och 
begreppsmässigt och kan tex förstå att arbete vid en dator kan ingå i många olika yrken. Nu 
börjar barnets känsla för sociala värden och status. Man börjar kunna betrakta yrken från två 
perspektiv; kön och  prestige. Barnet börjar också kunna se kopplingen mellan utbildning och 
sysselsättning. Redan här kan barnet börja utesluta yrken som kan vara för svåra. Man börjar 
också utesluta de flesta yrkesområden som har för låg status, som tillhör det andra könet eller 
som man anser är för svåra.  
Steg 4: Orientering mot ett inre, unikt själv (14 år och uppåt).  
Nu börjar individen medvetet söka efter ett yrke som skulle kunna ge personlig 
tillfredsställelse. Individen börjar hitta det egna “självet” som innehar speciella intressen och 
mål. Matchningsprocessen börjar få flera uttryck. Individen börjar också se skillnader mellan 
olika yrkesområden och har börjat fundera över vad de olika yrkena står för. Funderingar startar 
på  hur man ska planera och välja i framtiden för att kunna skapa sig det liv man helst vill ha 
och den yrkeskarriär man helst önskar. Ofta skapar den här tiden en viss oro inför framtiden 
och risken är stor att individen väljer en inriktning som hen egentligen inte kan bedöma 
eftersom hen ännu inte säkert vet vad hen är intresserad av. Hen har inte fått pröva på så många 
jobb än, och känner inte till vilka möjligheter som faktiskt finns där ute i verkligheten. 
 

Metod  

Jag har använt mig av en kvalitativ studie där fenomenologin är en term som pekar på ett 
intresse att ”förstå sociala fenomen utifrån aktörernas egna perspektiv och beskriva världen 
som den upplevs av dem enligt antagandet att den relevanta verkligheten är vad människor 
uppfattar att den är” (Kvale 2014) Genom att fokusera på innebörden i de intervjuade 
personernas livsvärld klargör man förståelseformen i en kvalitativ forskningsintervju. Jag har 
gjort en jämförelse mellan elevernas erfarenheter och upplevelser av studie- och 
yrkesvägledare med fokus på vägledningssamtalets innehåll. Undersökningen avgränsas till att 
plocka fram just elevernas perspektiv på vägledningssamtalet och hur de upplever detta.  

Urval av informanter 
Jag valde jag att söka mig till fyra olika skolor, detta för att bl.a. öka studiens mångfald. Jag 
kom i kontakt med elever för intervjuer på lite olika sätt. Elev ett kontaktade jag genom min 
en bekant som är lärare på en skola i närheten av där jag bor. Efter mitt samtal med läraren gick 
denne ut i klasserna och frågade om någon av eleverna ville ställa upp på en intervju gällande 
erfarenheter och upplevelser av studie- och yrkesvägledning. Elev två och tre kom jag i kontakt 
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med genom en annan bekant vars barn elev två och dennes pojkvän elev tre ställde upp. De går 
på olika skolor i samma kommun. Elev fyra var min kollegas barn. Kvale (2014) menar att 
vissa intervjupersoner kan tyckas bättre än andra ur studiens syfte. Han menar att goda 
egenskaper hos informanterna kan vara att de är välmotiverade och samarbetsvilliga, han pekar 
även på attribut som vältalighet och kunnighet. Mina informanter var både välmotiverade och 
samarbetsvilliga eftersom de själva hade fått ta ställning till att bli intervjuade.  
 
Det hade varit lättast för mig att  intervjua elever på min skola där jag arbetar eller på de skolor 
som jag haft min verksamhetsförlagda utbildning på. Jag valde bort detta för att det kan vara 
känsligt då jag känner respektives skolor studie-och yrkesvägledare. Jag vet att jag hade fått en 
större mättnad i min undersökning om jag hade valt att intervjua fler elever. Detta valde jag 
bort då inte tiden räckte till. Jag har spelat in mina intervjuer, detta för att kunna koncentrera 
mig på intervjun och sedan lyssna igenom i lugn och ro. Enligt Denscombe (2009) ska 
intervjuer helst spelas in, då det mänskliga minnet ofta kan vara ett ganska opålitligt instrument.  

Datainsamling 
När jag formulerade mina intervjufrågor var mitt mål att göra dessa frågor relevanta mot mina 
frågeställningar. Jag försökte även formulera frågorna kortfattade och enkla för att undvika 
förvirring hos informanten. När de flesta av frågorna var relativt öppna så fanns det utrymme 
för en del följdfrågor. Följdfrågorna ställdes för att vidga perspektivet på svaren och djupdyka 
mer i frågan. Som intervjuare hade jag förberett mig genom att vara insatt i frågorna. Jag 
tränade på intervjusituationen genom att göra en pilotintervju tillsammans med en vän. Här 
testades frågorna och diskuterades efteråt tillsammans med testpersonen.  Nedan följer Kvales 
(2014) kvalifikationskriterier för intervjuaren. Jag berättar även här hur jag har upplevt att 
arbeta efter dom.  
 
Kunnig. Kvale menar att intervjuaren bör vara insatt i ämnet som studien behandlar. I mina 
följdfrågor upplevde jag att det var bra att vara insatt i ämnet eftersom  det var lättare att 
fördjupa sig i ämnet då.  Genom min utbildning och efter min verksamhetsförlagda utbildning, 
kände jag att jag hade tillräckligt med kunskaper inom det här området för att utföra 
intervjuerna.  
 
Strukturerande. Kvale menar att intervjuaren bör presentera syftet med intervjun innan 
intervjun påbörjas.  Det är också bra att i slutet av intervjun presentera vad som kommit fram 
under intervjun och fråga om det finns några obesvarade frågor hos informanten. Jag startade 
varje intervju med att berätta om innehållet och vilka mina forskningsfrågor var. Jag avslutade 
de flesta intervjufrågorna med en sammanfattning för att se om jag hade tolkat svaren rätt.  
 
Tydlig. Det är viktigt att vara så tydlig som möjligt. Försök ställa enkla och korta frågor samt 
tala tydligt. Det upplevde jag inte som något problem.  
 
Vänlig. Att låta informanten prata till punkt och få låta svaren komma när informanten tagit 
den tid hen behöver för att svara. Här upplevde jag dock svårighet. Det märks på de inspelade 
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samtalen att jag ibland stressar fram svaret.  
 
Känslig. Lyssna på ett aktivt sätt är en av Kvales kvalifikationskriterier och syftar till den  
samtalsmetodiken som vi har läst om i vår kurs. Att kunna läsa mellan raderna ingår även här 
samt att ha förmågan till avancerad empati. Genom min utbildning har vi fått lära oss genom 
olika vägledningsmodeller hur man kan lyssna aktivt på samtal. Visserligen var detta en 
intervju, men jag upplevde ändå att jag hade med mig mycket av mina kunskaper i 
samtalsmetodik under intervjuerna.  
 
Öppen. Genom att lyssna till det informanten trycker på lite extra och vill förmedla, öppnar 
upp samtalet och det blir mer tillåtande. Här kan jag som intervjuare komma in på andra 
intressanta vägar som i sin tur kan leda till svar som man inte hade tänkt sig. Ibland var detta 
svårt då man lätt kom ifrån syftet med intervjun.  
 
Styrande. Enligt Kvale är det ingen fara om Intervjuaren är en aning styrande. Hen bör veta 
vad samtalets  innehåll bör vara för att inte komma ifrån syftet. Som jag beskrev tidigare, är 
det lätt hänt att man kommer in på andra saker än vad man hade tänkt studien skulle innehålla. 
Enligt Kvale är det tillåtet att avbryta informanten om det sker på ett empatiskt sätt. Jag 
behövde aldrig avbryta eleverna som var med i studien, trots att vi kom ifrån ämnet ibland. 
(Kvale 2014)  
 
Varje intervjutillfälle har tagit mellan 15 och 20 minuter. Intervjuerna spelades in med hjälp av 
min dator som har appen Imovie, men jag väljer inte att filma eleven. Intervjuerna 
transkriberades därefter. Enligt Kvale (2014) finns det inte någon standardmodell för hur 
transkribering av forskningsintervjuer bör se ut.  
 

Databearbetning 
För att bearbeta och analysera det insamlade materialet användes kvalitativ innehållsanalys. 
Metoden kvalitativ innehållsanalys menas med att det som är verbaliserat och sedan nedskrivet 
analyseras stegvis med fokus på olikheter och likheter (Kvale 2014). Tolkningsprocessen kan 
resultera i ett eller flera teman. Jag har valt flera teman som jag analyserat intervjuerna efter.  
 

Etiska överväganden 
Jag har använt mig av Vetenskapsrådets riktlinjer när det gäller tillvägagångssättet runt de 
etiska överväganden som man måste ta hänsyn till vid kvalitativa intervjuer. Här tar jag upp de 
tre kraven som i min studie är aktuell. I informationskravet menar Vetenskapsrådet att 
intervjuaren ska informera informanten om dennes del i studien och vilka villkor som gäller 
deras deltagande. Jag berättade för mina informanter om att deltagande var frivilligt på ett sätt 
att de kunde förstå det. Jag informerade även att de kunde avbryta intervjun när de ville och att 
ett det inte skulle påverka dem negativt. I samtyckeskravet menas att intervjuaren innan intervju 
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ska ha skaffat informantens samtycke, vid fall när informanten är under 15 år samt vid 
information av känslig karaktär bör samtycke från informantens målsmän tas in. Eftersom 
samtliga av mina informanter uppnått 15 års ålder, blev inte detta aktuellt för mig. Mina frågor 
faller heller inte inom ramen för känsliga frågor. Med konfidentialitetskravet säger 
Vetenskapsrådet att personuppgifter och dylikt inte får lämnas till utomstående personer. 
Informanten måste bli upplyst om detta ska ske innan intervjun börjar. Detta var jag noga och 
upplyste informanterna om vid informationen som delgavs innan jag bokade upp dem för 
intervjun (Vetenskapsrådet, 2002).  
 
Jag har även använt mig av Vetenskapsrådets allmänna principer (2011) när det gäller kvalitet 
och tillförlitlighet i studien. Förutsättningarna och utgångspunkterna i min studie anser jag är 
tydliga och kan motiveras. Studien har ett tydligt syfte som belyser vissa intressanta frågor som 
också formuleras klart. Metoder jag använder i min studie kan förklaras och jag använder mig 
av metoder som kan nå ett svar på de frågor som ställs. Min studie  bygger på ett empiriskt 
material med noggrant insamlade data. Jag har med mina felkällor i metoddiskussionen. Mina 
argument aser jag  formuleras klart och har en viss  relevans för den slutsats jag  drar.  Studien 
i sin helhet, dokumentationen och den redovisande uppsatsen anser jag präglas av klarhet, 
ordning och struktur. Jag har också valt att ta upp följande begrepp:  

Resultat och analys 

Det har varit mycket givande och intressant att få ta del av elevernas tankar och upplevelser i 
min studie. Samtalen har varit personliga och öppna vilket har hjälpt mig att få fram svar utifrån 
mitt syfte. I detta kapitel presenteras de bearbetade intervjuerna som mina informanter delgivit 
mig. Jag kallar mina informanter för elever i resultat- och analysdelen. På grund av sekretess 
har jag valt att fingera elevernas namn för att inte röja deras identitet. Jag har valt att använda 
mig av följande namn: Stig, Jenny, Frank och Jonna. Jag har även valt att kalla studie- och 
yrkesvägledaren för endast syv. Jag har strukturerat resultatet utifrån teman. Analyserna är 
gjorda efter de mönster jag sett i intervjuerna. Jag har kopplat teorierna till de svaren och de 
mönster jag fått fram i intervjuerna.  Det första steget i analysprocessen är att få en förståelse 
och en helhetsbild av det insamlade materialet. Jag lyssnade därför igenom varje intervju direkt 
efter intervjutillfället för att sedan transkribera det. Mina transkriberingar innehöll endast vad 
som sades i intervjuerna.  Nästa steg i bearbetningen var att sortera bort det som låg utanför 
mina forskningsfrågor och som inte var relevant för den här studien. Den kvarvarande texten 
utgjorde min analysenhet.  Intervjufrågorna ligger som bilaga. 

Första mötet med studie- och yrkesvägledare. 
Eleverna hade träffat sin syv första gången under högstadietiden. För två av eleverna ägde det 
första mötet rum i form av ett informationssamtal i klassen. Syv var inne i helklass och 
informerade om gymnasievalet och vad som är viktigt för eleverna att tänka på inför det här. 
Detta skedde inför gymnasiemässan i åttan eller nian. Undantaget var för Stig som fick delta i 
ett informationssamtal i årskurs sju. Samtalet handlade då om praktiken som skulle göras i 
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åttan, och det gavs i helklass. Jenny hade sitt första möte med syv efter att de hade besökt 
gymnasiemässan.  
 
Jag anser att det är alldeles för sent att börja med studie och yrkesvägledning i dessa årskurser, 
då eleverna redan har valt bort de minsta attraktiva yrkena. De har kommit in i den tredje 
utvecklingsprocessen enligt Gottfredsons teori (Andergren 2014).  När eleven startar sina 
funderingar på framtida karriärval så startar samtidigt processen på att utesluta vissa yrken. 
Detta beror på att elevens självuppfattning kolliderar med just det yrkesvalet. Eleven uppfattar 
inte sin sociala självbild som det yrkesvalet står för. Genom att börja med studie- och 
yrkesvägledning så här sent, så har inte eleven själv fått forma sin självbild. Hen har istället 
låtit samhället och människor som funnits omkring påverkat hens framtida yrkesval.  
 

Antalet möten/vägledningssamtal med Studie- och 
yrkesvägledaren. 
Det var en stor variation på antalet möten och längd hos syv. Alla eleverna hade fått ta del av 
ett möte där hela klassen fick cirka en timmes gymnasieinformation. Gymnasieinformationen 
innehöll “Allt man bör veta om gymnasiet” och “Hur man söker och vilka program det finns 
att söka”. Tre av eleverna fick ett obligatoriskt möte inbokat där innehållet handlade om 
elevens val av gymnasieprogram och val av skola. Den fjärde blev inte tilldelad något 
obligatoriskt möte, utan fick boka in ett möte om det fanns behov för det. Stig hade varit i 
kontakt med sin syv cirka tio till tolv gånger.  Det första mötet var cirka 30 minuter och var 
obligatoriskt. De andra mötena var från tio till tjugo minuter.  Jenny hade träffat sin syv vid två 
tillfällen. Första tillfället varade en kvart och det andra var det mamman som sammankallade, 
och det varade i trettio minuter. Hon blev aldrig kallad till ett obligatoriskt möte. Frank hade 
två möten där ett var obligatoriskt och tog trettio minuter. Det andra mötet var cirka 15 minuter. 
Jonnas första möte var på en halvtimme och var obligatoriskt, förutom de små korta möten där 
hon bara stämde av och fick svar på frågor som dyker upp.  
 
Eleverna i nian befinner sig i  det fjärde begränsningsstadiet enligt Gottfredsons teori 
(Andergren 2014). Funderingar startar nu hos eleven om  hur man ska planera och välja i 
framtiden för att kunna skapa sig det liv man helst vill ha och den yrkeskarriär man helst önskar. 
Ofta skapar den här tiden en viss oro inför framtiden och risken är stor att eleven väljer en 
inriktning som hen egentligen inte kan bedöma eftersom hen ännu inte säkert vet vad hen är 
intresserad av. Enligt mig så är det viktigt att eleverna får fler obligatoriska möten med syv 
inbokade. Så att vi kan bemöta dem  i deras funderingar kring framtida val.  I inledningen 
pratade jag om att jag upplevde många elever i årskurs nio som var stressade inför beslutet av 
gymnasievalet. Jag tror att detta kan vara en orsak till oron. 
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Mötets innehåll med Studie- och yrkesvägledaren 
Enligt tre elever fick alla i årskurs nio ett obligatoriskt möte med syv som handlade om 
gymnasievalet. Den fjärde fick bestämma själv om hon ville boka uppe ett möte. På en skola 
var “dörren öppen” så man kunde komma förbi med en fråga om vägledaren hade tid.  
Alla elever beskrev att deras samtal med syv alltid handlade om gymnasievalet, förutom en 
som hade haft ett informationssamtal med syv i helklass angående praktiken.  Jonna som hade 
varit i kontakt med två olika syv, berättade om att hennes ena syv hade varit mer personlig och 
gav ett annat perspektiv på saken under ett samtal.  Hon var rätt flummig, eftersom hon frågade 
om “mina intressen och vad som är viktigt för mig när jag reser?”  
 
Den här syven försöker vidga Jonnas perspektiv. Genom att stärka Jonnas intressen, kan det 
vara lättare för henne att hitta rätt framtida yrke. Krumboltz (1999) menar att positiv 
förstärkning av ett intresse, som det är i det här fallet, kan leda till en positivare inställning till 
att utbilda sig inom det här området. Spännande dock att eleven ansåg syven “flummig”. 
 
När Jenny hade ett möte då hon ville fråga syv om vilka skolor som var bäst så promotade han 
den gymnasieskolan som han själv jobbade halvtid på. Jenny upplevde att hon inte fick någon 
hjälp av honom, trots att hon påpekade för honom att hon inte visste vilket gymnasieprogram 
hon ville gå på. Den hjälp hon fick var att kolla av vad de olika programmen står för. “Eftersom 
jag inte visste, så kom jag dit för att få hjälp. Jag hade ingen aning om vad jag ville läsa och 
jag brydde mig inte så mkt eftersom jag var skoltrött. Min mentor hjälpte mig istället att välja 
gymnasie”.  
 
Jenny har kommit till den tredje processen som Gottfredson benämner det. Det är nu Jenny 
börjar sökningen på de yrken/utbildning som hon är mest intresserad av. Hon tar mest hjälp av 
vänner och föräldrar. Hon kan ha för lite kunskap om hur hon ska komma in på den yrkesbanan 
hon helst vill följa. Därför blir ofta sökandet väldigt snävt som i sin tur leder till begränsade 
kunskaper inom området. Det är viktigt att hon är aktiv själv för att minska negativa 
kompromisser. När hon tvingas kompromissa och välja ett yrke som bara är tillräckligt bra, 
”good enough” så minskar intresset för det yrkesområdet, men samtidigt gör hon en social 
kompromiss och väljer kanske ett yrke med lägre prestige. Syv har här en stor roll enligt mig. 
Att hjälpa Jenny hitta någon utbildning som passar henne och hennes intresse, genom att vidga 
hennes perspektiv. (Andergren 2014).  
 
Frank hade varit på ett obligatoriskt möte men eftersom han var så säker på vilket program och 
vilken skola han skulle gå på så ledde inte samtalet till något. “Jag var medveten om vad jag 
ville gå på för program. Syv frågade om mina intressen och eftersom mitt största intresse är  
musik, så var de självklart för mig att välja estet, på den skolan som är bäst på musik”.  I det 
här fallet valde inte Syv att kompromissa eftersom hon ansåg att Frank hade valt efter sitt 
intresse.   
 
Stigs första möte med syv var obligatoriskt. Det gick ut på att kolla igenom alla program och 
vilka högskolebehörigheter man fick på dem. “Vi gick också igenom vilka yrken de riktar sig 
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emot”.  “Andra gången jag var där handlade det om mina intressen, vad jag prioriterade på 
skolan. Var det maten, nära hem osv.”.  
 
Urvalsprocessen görs utifrån tre steg; kön, social tillhörighet och intresse. Det som är viktigt 
enligt Gottfredson (Andergren 2014) är att barnets kognitiva utveckling pågår parallellt med 
den sociala utvecklingen samt att begränsningsprocessen startar i barndomen långt innan 
individen fullständigt förstår och har kännedom om innebörden av olika utbildningar och/eller 
yrken. Krumboltz (1999) menar på att människor behöver utvidga sina intressen, förmågor och 
färdigheter snarare än att endast grunda sina beslut på existerande egenskaper, intressen och 
färdigheter. Jag tolkade det som att syv försökte få Stig att grunda sitt beslut på redan 
existerande intressen istället för att vidga perspektivet för honom genom mer utmanande frågor. 

Påverkan från studie- och yrkesvägledaren på valet till 
gymnasiet 
Krumboltz (1999) menar att människor behöver förbereda sig för förändringar snarare än att 
anta att arbetsinnehållet i ett yrke är stabilt över tid. Människan måste lära sig karriäranpassa 
då dagens snabba och komplexa förändringar kräver att individen har färdigheter att hantera 
förändringar. Varje individ måste få möjlighet att på egen hand aktivt söka efter händelser och 
miljöer som ger henne möjligheter att lära sig nya saker och att växa som person. Detta ska 
studie- och yrkesvägledaren hjälpa till med. I intervjuerna försökte jag få fram om syv 
utmanade med frågor mm. Men det som kom fram när det gällde den frågeställningen var när 
Stig berättade att syv fick honom att tänka igenom sitt skolval noggrannare. “Hur serveras 
lunchen?På vissa skolor kan man få kuponger och då får man gå ut på stan och äta. Är det 
lärarledda lektioner? Jag kan inte jobba så bra om det inte finns en lärare på lektionen. 
Idrotten, hur är den upplagd? “På vissa skolor åker man iväg en vecka och betar av hela 
idrottsbetyget”.  
 
Jenny tyckte inte hennes syv hade påverkat henne alls.  “Han sålde bara in det gymnasiet han 
jobbade på. Sedan tyckte han att man skulle välja ett yrkesprogram, för då har man större 
chans att få jobb direkt efter”. Här blev jag lite mer nyfiken på om syv hade försökt att vidga 
Jennys vyer när det gäller olika program. Jag gav några exempel på hur det skulle kunna låta, 
men hon menade på att han inte hade gjort det alls. Frank tyckte Syv påverkade honom genom 
att bekräfta hans val. “Jag tror inte hon hjälpte mig med själva valet utan hon var bra på det 
sättet att hon bekräftade mitt val. Om hon hade utmanat mig mer så hade det inte ångrat mitt 
val, eftersom jag inte vill och orkar plugga något annat program eller skola eftersom det är 
den bästa musikskolan i Göteborg”. Jonna tyckte hennes syv gjorde henne säkrare och fick 
henne att inse att hon ville gå på den skolan som hon valt genom att fråga “om jag kunde välja 
bort samhällsprogrammet som jag har sökt, mot att gå på den här skolan om jag inte hade 
kommit in på samhällsprogrammet”.  
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Diskussion 
I det här kapitlet diskuterar jag mina slutsatser med utgångspunkt i varje frågeställning som 
rubrik.  

Har eleverna fått tillräckligt med studie- och yrkesvägledning i 
grundskolan, enligt styrdokumenten? 
I de allmänna råden från Skolverket (2013) står det att elevens behov av studie- och 
yrkesvägledning kan summeras som att eleven, utifrån sina förutsättningar, ska:  

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

 
Utifrån min undersökning kan jag inte tolka att eleverna jag har intervjuat har fått detta genom 
vägledningssamtalen som de har medverkat i. Samtidigt så är det svårt att få konkreta svar på 
att det är så, eftersom jag bara tolkar elevernas svar som var ställda utifrån elevernas perspektiv. 
Däremot tolkar jag det som att majoriteten hade fått tillräckligt med information enligt dom 
själva, för att kunna göra ett gymnasieval.  
 
Jag håller med skolverkets (2013) iaktagelse att skolan behöver arbeta med studie- och 
yrkesvägledning på ett individanpassat, systematiskt och långsiktigt sätt. På så vis kan eleverna 
utveckla de insikter, kunskaper och förmågor som behövs för att ta ställning till och fatta beslut 
om sin framtid. Under vår utbildning har vi studie och yrkesvägledare fått teorier och redskap 
för att kunna arbeta med det allmänna råden från skolverket säger. Jag har även fått med mig 
kunskap och verktyg för att kunna följa styrdokumenten för studie och yrkesvägledning i 
grundskolan, men tyvärr så ser inte verkligheten ut så. Jag kan inte dra slutsatsen att alla 
eleverna har fått för lite Studie- och yrkesvägledning, då jag endast har fyra informanter varav 
tre var ganska säkra på vad de ville välja. Jag drar slutsatsen att det är svårt för vägledarna att 
genomföra uppdraget fullt ut, samma resultat har även Lovén fått fram i sin studie  (Lovén & 
Dresch, 2003).  I min bakgrund har jag belyst att dagens vägledning varierar stort på grund av 
decentralisering, avreglering och marknadsutsättning som utbildningsväsendet och den 
offentliga sektorn har gått igenom de senaste 20-30 åren. Detta har visat sig inom skolan att det 
blir en stor variation av vägledningens omfattning, inriktning och kvalitet. (Dresch&Lovén, 
2003) Jag anser att studie- och yrkesvägledningen måste ha en högre prioritet i grundskolan. 
Jag anser att det borde finnas en timplan för studie- och yrkesvägledning som det gör i de andra 
ämnena i skolan. Då hade det det inte blivit så stor skillnad på hur Studie- och 
yrkesvägledningen tar plats på de olika skolorna. Enligt de allmänna råden från Skolverket 
(2013) så behöver skolan arbeta med studie- och yrkesvägledning på ett individanpassat, 
systematiskt och långsiktigt sätt för att eleverna ska kunna utveckla de insikter, kunskaper och 
förmågor som behövs för att ta ställning till och fatta beslut om sin framtid. En av eleverna i 
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studien tyckte att det var bra att Syv inte utmanade med frågor om att söka något annat program. 
Medan en annan ville ha lite mer frågor som kanske hade lett till att hon kommit vidare till ett 
beslut själv och inte att hennes mentor hade behövt hjälpa henne. Därför är det viktigt att 
individanpassa Studie- och yrlesvägledningen. Alla individer är olika. 
 
Under min verksamhetsförlagda utbildning uppmärksammade jag allt för ofta att eleverna tog 
beslut angående gymnasievalet som inte var grundade på väl underbyggda val. Däremot genom 
intervjuerna så tolkar jag att större delen av eleverna anser sig ha tagit rätt beslut och är nöjda 
med det. En av eleverna kände sig nöjd med sitt val och hade inte velat ha det på något annat 
sätt. En annan elev beskrev sina möten med Syv så här: Han var inne och hade ett 
informationssamtal om vad som händer och hur det går till när man ska söka program. Andra 
gången var när jag och en kompis gick dit själva för att vi inte visste vad vi skulle välja, tog 
cirka 20 min. Sedan var jag och mamma där själva en gång, 30 min. Tre gånger totalt. Jag drar 
slutsatsen här att den här eleven inte har kunnat ta ett beslut på väl grundade val. På frågan om 
det fanns något hon önskade av sin Syv svarade hon: Jag hade önskat att han var mer 
intresserad av mig och mina intressen. Kanske fråga lite mer om vem jag var. Det kanske hade 
hjälpt mig med mitt gymnasieval. Prata om vilka möjligheter som finns efter gymnasiet. Jag 
tycker det borde vara obligatoriskt att få gå dit, tex att första samtalet är på vt i åttan. Jag anser 
att den här eleven borde fått chans att vidga sina perspektiv och få se vilka möjligheter som 
finns för henne. Gottfredson (Andergren 2014) beskriver det som att i den här åldern, cika 14-
15 år, börjar eleven medvetet söka efter ett yrke som skulle kunna ge personlig tillfredsställelse. 
Hon är ute efter att hitta sig själv som ska stämma överens med intressen och framtida mål. 
Syv har en avgörande roll genom att hjälpa eleven att se skillnader mellan olika yrkesområden 
eftersom hon nu börjat fundera på planering av framtiden. Jag tolkar det som att detta kan vara 
en orsak till att eleverna som jag mött under min vfu har känt sig stressade över gymnasievalet. 
De har inte fått pröva på så många jobb än, och de inte känner till vilka möjligheter som faktiskt 
finns där ute i verkligheten.  
 

Vad handlar i huvudsak samtalen hos studie- och 
yrkesvägledaren om, enligt eleverna?  
Genom intervjuerna har jag kommit fram till att vägledningssamtalen på högstadiet innehåller 
väldigt sällan något annat än gymnasievalet. Det är ett stort fokus redan på första mötet med 
studie- och yrkesvägledaren. Alla eleverna i studien har fått cirka en timmes information om 
gymnasiet i helklass, samt att de har även fått besöka gymnasiemässan och här fanns studie och 
yrkesvägledaren med för att hjälpa till med frågor som uppstod. Enligt eleverna ansåg de  sig 
ha fått tillräcklig information när det gäller deras gymnasieval.  Mycket information finns även 
att hämta på Internet. Men jag tolkar det som att det bara är informationen som de tycker är 
viktig här. 
      

Eleven ställs inför valsituationer redan tidigt under sin skolgång och behöver 
kunskaper och erfarenheter som underlag för sina val. Det är viktigt att eleven 
kontinuerligt ges stöd i den utvecklingen genom möjligheter att prova på och 
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ställas inför olika utmaningar. Att ringa in intresseområden för framtiden kan vara 
en lång process. Här behöver eleven få information, stöd och vägledning för att 
kunna pröva och förkasta olika valmöjligheter på sin väg mot ett väl underbyggt 
val.  
 (Allmänna råd och kommentarer om studie- och yrkesvägledning, 2013 s.18)  

 
Genom mina intervjuer drar jag slutsatsen att eleverna kopplade ett vägledningssamtal till 
gymnasieinformation. Det är inte så konstigt eftersom studie och yrkesvägledaren först tog 
kontakt med eleverna när gymnasievalet närmar sig. Jag hade önskat att vägledningen kom in 
mycket tidigare för eleverna. Då hade jag som studie och yrkesvägledare kunnat skapa en 
relation med eleverna som vi sedan gemensamt kunde bygga vidare på fram till den dagen då 
gymnasievalet närmar sig. Det inte bara till gymnasiet eleverna ska lära sig att fatta rätt beslut, 
utan det kommer finnas många vägskäl för dom där det är viktigt att de kan fatta beslut 
grundade på sina egna val. Detta tror jag kan leda till att gymnasievalet blir fel och man väljer 
det kompisarna har valt eller det man anser har en hög status. Det finns då en stor risk för 
avhopp. Enligt Dresch och Lovéns (2003) studier har  studie- och yrkesvägledare  varken tid 
eller resurser som räcker till för att ge alla elever en tillräcklig studie- och yrkesvägledning. 
Vägledarna på grundskolan upplevde att det är svårt att få eleverna att fundera på 
gymnasievalet i tid. 

Förslag till vidare forskning 
Min tolkning av studien är att eleverna inte har fått tillräckligt med tid när det gäller Studie- 
och yrkesvägledning. För att få fram detta tydligare så hade jag velat intervjua Studie- och 
yrkesvägledare och ta reda på varför inte kraven uppfylls. Eller det kanske är så att de anser att 
kraven uppfylls och då hade det varit intressant om dessa stämmer överens med 
Styrdokumenten.  

Metoddiskussion  
Jag prioriterade att studera ämnet på djupet så att jag sedan kunde dra generella slutsatser kring 
mina frågeställningar. Jag tyckte att kvalitativa intervjuer var att föredra. Med de kvantitativa 
metoderna är det svårt att få fram känslor och tankar hos informanterna och trots att det är en 
bra metod för att dra mer generella slutsatser (Denscombe, 2009) så låg mitt fokus inte där. 
Alla elever har fått samma frågor, förutom de följdfrågor som dök upp under intervjuernas 
gång. Frågorna har också ställts i samma ordningsföljd, vilket har underlättat vid bearbetningen 
av data. Jag har ställt öppna frågor till eleverna så att de har kunnat resonera och svara utifrån 
sina egna tankar och åsikter. Eftersom jag bara gjorde fyra intervjuer så blev det ingen  mättnad 
i studien. Det var svårt att dra slutsatser genom mina informanters svar. Om jag hade haft mer 
tid skulle jag ha intervjuat fler elever på varje skola. Jag hade också valt att intervjua deras 
Studie- och yrkesvägledare för att få mer tillförlitliga svar på mina frågor.  
 
Enligt Kvale (2014) finns det en  risk med de kvalitativa intervjuerna att jag som intervjuar kan 
lägga in mina egna värderingar och antagningar i vad intervjupersonerna säger.  Därför har jag 
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hela tiden försökt att hålla mig objektiv. Det är förstås omöjligt att förhålla sig helt objektiv 
men jag tror att det hjälpt mig att ha detta i åtanke. Som intervjuare har jag förhållit mig kunnig 
genom att studera tidigare forskning på området innan det att intervjuerna påbörjats. Jag har 
varit strukturerade, vänlig och känslig men ändå förhållit mig relativt  kritisk och ställt 
följdfrågor för att pröva reliabiliteten och validiteten i det som intervjupersonerna berättat. Jag 
anser att de kunskaper som vi fått under vår utbildning kommit väl till användning under 
insamlandet av data till mitt examensarbete. Jag som intervjuare är ju trots allt det viktigaste 
forskningsverktyget i en kvalitataiv studie (Kvale  2014).  
 
Det har varit till stor hjälp för mig att jag spelat in alla intervjuer. På så sätt har jag kunnat 
lyssna igenom dom så många gånger som det krävts för att jag ska kunna tolka dom. Jag har 
också tagit informanternas telefonnummer utifall att det skulle ha varit något som jag missat. 
Jag behövde aldrig ringa informanterna om detta. Jag är inte helt nöjd med insamlingen av data 
till denna studie. För att vara helt nöjd hade jag önskat fler intervjuer. Detta hade skapat en 
större nyansering och mättnad i studien. Eftersom jag inte fick tag på rätt informanter till min 
första tänkta studie, var det svårt för mig att komma igång med intervjuerna till den här studien 
så fort som möjligt. Det var ett av mina problem som jag stötte på under arbetet. Eleverna som 
jag haft med i min studie har svarat på frågorna jag ställt utan problem och beskrivit sina 
erfarenheter och åsikter ingående. Samtliga elever har upplevts väldigt positiva till intervjuerna 
även om deras åsikter om studie- och yrkesvägledning inte alltid varit lika positiva.  
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Bilagor 
Intervjufrågor 
 
1. När träffade du en studie- och yrkesvägledare för första gången?  
 
2. Hur många gånger under högstadiet har du varit i kontakt med studie- och 
yrkesvägledare?  
 
3. Kan du beskriva hur ett vägledningssamtal fungerar?  
 
4. Hur långa var vägledningsamtalen du haft med studie- och 
yrkesvägledaren?  
 
5. Vad handlade i huvudsak samtalen hos studie- och yrkesvägledaren om?  
 
 
6. Hur kom det sig att du fick studie- och yrkesvägledning? (T.ex. Var det 
obligatoriskt? Tog vägledaren kontakt? Tog du själv kontakt? m.m.)  
 
7. Fick du studie- och yrkesvägledning i samband med gymnasievalet? Om ja 
hur tror du att det påverkade ditt val?  
 
8. Har du fått studie- och yrkesvägledning vid annan tidpunkt än inför 
gymnasievalet?  
 
 
9. Har du någon gång varit på ett s.k. uppföljningssamtal med samma 
vägledare som du tidigare träffat? Om ja/nej, hur ser du på det?  
 
 
10. Vad tycker du har varit bäst/sämst med studie- och yrkesvägledningen du 
fått?   
 
11. Kan du ge mig tips på hur en bra vägledare ska vara? Egenskaper mm 
 
Jag har tagit inspiration av frågorna som följande studie har haft med i sina intervjuer:  
http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:743552/FULLTEXT01.pdf 
 
 


