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Sammanfattning 

Denna studie belyser hur studie- och yrkesvägledare ser på studie- och yrkesvägledning som 

ett eventuellt separat ämne i grundskolan med namnet framtidsval. Just nu pågår en 

utredning i utbildningsdepartementet gällande en utveckling av befintlig studie- och 

yrkesvägledning. Enkätsvar från verksamma studie- och yrkesvägledare i olika kommuner i 

mellersta Sverige har analyserats. Majoriteten av dem är positiva och menar att de gärna 

skulle undervisa i ett ämne kallat framtidsval. Dock framkommer det av enkätsvaren att det 

krävs både organisationsmässiga och ekonomiska förändringar om ämnet framtidsval blir 

verklighet. 
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Abstract 
 
This study illustrates how study and career counsellors look at study and career guidance as 
possible subject in primary school with the name of ‘Future Choice´. Just now, an 
investigation is being conducted in the Ministry of education regarding a development of 
existing study and career guidance. Survey responses from active study and career 
counsellors in different communities in the middle part of Sweden have been analyzed. 
Most of them are positive and mean they would like to teach a subject called ‘Future 
Choice´. However, the responses of the survey shows that it requires both organizational 
and economical changes if the subject ‘Future Choice’ will become a reality. 
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1. Inledning  
 
Studie- och yrkesvägledning får idag generellt inte något stort utrymme i den svenska 
grundskolan och begränsas i många fall till punktinsatser vid praktisk arbetslivsorientering 
och gymnasieval (Skolinspektionen, 2013). Det finns ingen garanti för vilken och hur mycket 
vägledning den enskilde eleven får. Variationen mellan olika kommuner och skolor är stor. 
Inte minst gäller detta den vida vägledningen, det vill säga den vägledning som är kopplad till 
undervisning. Till skillnad från Sverige, har flera länder i Europa studie- och yrkesvägledning 
på schemat i grundskolan. I Finland finns exempelvis Elevhandledning på grundskola och 
Studiehandledning på gymnasiet som ämnen i läroplanen sedan 1970-talet (SOU, 2019:4). 
Forskning har visat att vägledningsaktiviteter som sker tidigt i livet har en gynnsam effekt på 
individers karriärutveckling. Särskilt gäller det dem som kommer från studieovana miljöer 
(Magnuson & Starr, 2000). 
 
En av lärarna på studie- och yrkesvägledarprogrammet i Umeå, som också forskar inom 
området, informerade oss om att det pågår en utredning om bland annat studie- och 
yrkesvägledning som obligatoriskt ämne i skolan. Detta gjorde att vi blev intresserade av att 
undersöka vad utredningen innehåller samt att undersöka vad studie- och yrkesvägledare 
har för åsikter kring detta. Vi ville främst få reda på vilka effekter studie- och 
yrkesvägledarna tror att det skulle generera. Till en början var vi förhållandevis okritiska till 
förslagen i utredningen. Vi har dock fått en mer nyanserad bild av dessa under arbetets 
gång. 
 
“Svensk syv måste kämpa för att få lektionstid”, uttrycker Mikaela Zelmerlööw, 
undervisningsråd och sekreterare i Utredningen om en utvecklad studie- och 
yrkesvägledning (U 2017:10), i en artikel i Lärarnas Riksförbunds medlemstidning Skolvärlden 
(Kvarntorp, 2018). Detta mot bakgrund av att det idag inte finns någon naturlig plats i 
schemat för den vida vägledningen. Studie- och yrkesvägledarna är därför beroende av att 
lärarna vill och kan dela med sig av sin ordinarie lektionstid, vilket inte alltid är fallet. 
Zelmerlööw menar att man precis som i Finland behöver fastställa studie- och 
yrkesvägledningen i läroplanen i den svenska skolan. Hon ger tre exempel på områden som 
skulle kunna ingå: utbildningsvägar och områden, arbetsliv och samhälle samt val och 
framtidsplanering (SOU, 2019:4). 
 
Utredningen tillsattes på initiativ av dåvarande utbildningsminister Gustav Fridolin i 
november 2017. Den har nyligen avslutats och har resulterat i rapporten Framtidsval - 
karriärvägledning för individ och samhälle (SOU 2019:4). Utredarna, med utbildningsråd 
Marie-Hélène Ahnborg i spetsen, har i sin rapport sett över insatser för att minska avhopp 
och felval till gymnasieskolan och eftergymnasiala studier samt hur kompetensförsörjningen 
inom i synnerhet praktiska yrkesområden skulle kunna lösas. I nuläget hålls svensk ekonomi, 
trots att den utvecklas väl, likväl tillbaka av att det saknas arbetskraft inom de praktiska 
yrkesområdena. I betänkandet Välja yrke (SOU 2015:97) slår Yrkesprogramutredningen 
(U2014:01) fast att elever i grundskolan inte har tillräckliga kunskaper om arbetsmarknaden 
och om vilka arbeten som är tillgängliga (Dir. 2017:116). En konsekvens är då, enligt 
utredningen, att elever inte blir lika benägna att söka till ett yrkesprogram i gymnasieskolan. 
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Faktum är att ett stort antal elever som gått ut ett högskoleförberedande program vill arbeta 
direkt efter gymnasieskolan istället för att börja studera. Enligt IFAU, Institutet för 
arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, går inträdet på arbetsmarknaden för 
denna grupp emellertid inte lika snabbt som för dem som avslutat ett yrkesprogram (IFAU, 
2007:18). Utredarna har därför sett över hur eleverna kan utveckla sin valkompetens, 
bredda sina referensramar, utvecklas utifrån sin fulla kapacitet samt lättare etablera sig på 
arbetsmarknaden (SOU 2019:4). 
 
Utredningen är i skrivande stund ute på remiss (Bilaga 5) till 89 instanser. Dessa ska ha 
inkommit med sina svar senast den 31 maj 2019. Svar har hittills inkommit från 19 instanser 
(Remiss SOU, 2019:4). 
 
 

1.1 Syfte och frågeställningar  
 
Syftet med examensarbetet är att belysa hur studie- och yrkesvägledare ser ut idag samt hur 
studie- och yrkesvägledare ser på studie- och yrkesvägledning som ett möjligt framtida ämne 
i grundskolan. 
 

• Hur ser studie- och yrkesvägledningen ut i grundskolan utifrån styrdokument samt 
vid och snäv vägledning? 
 

• Finns ett behov av en utvecklad studie- och yrkesvägledning och i så fall varför? 
 

• Vilka effekter, såväl positiva som negativa, kan studie- och yrkesvägledning generera 
om det ingår som ett ämne i grundskolan?  

 

Ovanstående frågeställningar besvaras dels genom läsning av bland annat SOU 2019:4, 
Framtidsval - karriärvägledning för individ och samhälle, dels genom enkätsvar från studie- 
och yrkesvägledare på grundskola. 
 
 

2. Bakgrund  
 
I följande kapitel beskrivs bakgrunden till dagens studie- och yrkesvägledning och varför det 
finns ett behov av förändring. De områden som tas upp är det europeiska perspektivet, 
teorier, forskning, utveckling, styrdokument, granskning samt utredningens innehåll i 
korthet. 
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2.1 Ett europeiskt perspektiv  
 
Studie- och yrkesvägledningsfrågor har fått ett allt större fokus i Europa under 2000-talet i 
och med den alltmer komplexa och rörliga arbetsmarknaden (Sultana, 2012). Det är numera 
ett eget sakområde inom EU:s utbildnings- och sysselsättningspolitik. 2007 skapades 
nätverket ELGPN, The European Lifelong Guidance Policy Network, i vilket 27 EU-
medlemsstater inklusive Sverige samt Island och Norge ingår. Dess syfte är att bistå 
medlemsländerna och Europakommissionen med att utveckla ett europeiskt samarbete 
kring livslång vägledning, både beträffande utbildning och arbete. Med ELGPN:s arbete som 
grund, antog Europarådet 2008 en resolution om livslång vägledning. 2013 bildades en 
nordisk samarbetsgrupp inom ELGPN (Thomsen, 2014).  
 
Vägledningssystemen i Europa är inte enhetliga. Enligt professor Sultana (2012) och SOU 
2019:4 finns fyra huvudsakliga traditioner inom vägledningsområdet: en psykologisk 
counsellor-tradition, en pedagogisk tradition, en arbetsmarknadsorienterad tradition och en 
vägledartradition där vägledningen sköts av framförallt personer med specifik utbildning. 
Sverige tillhör den sistnämnda traditionen. Den ger förutsättningar för en stark 
vägledarprofession samtidigt som vägledningen riskerar att ses som något separat från den 
pedagogiska verksamheten (Sultana, 2012).  
 
Sveriges kommuner och landsting (SKL), gjorde 2016, inom projektet Framtidsval och 
arbetsliv, en jämförelse med våra nordiska grannländer Danmark, Finland och Norge, 
beträffande studie- och yrkesvägledningen (SKL, 2016). Jämförelsen visar att Sverige, till 
skillnad mot grannländerna, har en mindre styrd studie- och yrkesvägledning. Finland, 
Danmark och Norge har alla studie- och yrkesvägledning som kunskapsområde i läroplanen i 
grundskolan. I Sverige är så inte fallet. 
 
Finland har vägledning som eget ämne i läroplanen sedan 1970-talet (SOU 2019:4). Där 
kalla2s det Elevhandledning på grundskolan och Studiehandledning på gymnasieskolan. I 
årskurs 7-9 har eleverna totalt 76 timmar. Vägledningen bedrivs vanligtvis av 
studiehandledare, det vill säga vidareutbildade lärare som är specialiserade på 
vägledningsundervisning. I Norge, som haft kunskapsområdet i läroplanen sedan 2008, kallas 
det Utdanningsvalg (UTV) och är utlagt på 110 timmar i årskurs 8-10. Vägledarna är oftast 
lärare med någon form av inriktning mot vägledningsundervisning. I Danmark, där 
vägledningen kallas för Uddannelse-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering (UEA), har inte 
kunskapsområdet ett specifikt antal timmar. Undervisningens omfång är upp till varje enskild 
rektor att bestämma och undervisningen ges från förskoleklass upp till årskurs 9. I Danmark 
har vägledarna lärarutbildning, eller någon annan typ av högskoleutbildning, samt en 
påbyggnadsutbildning i vägledning (SOU 2019:4; Thomsen 2014).  
 
 

2.2 Teorier 
 
Det finns ett antal vägledningsteorier som har sin bas i områdena pedagogik, sociologi och 
psykologi. Dessa har sedan vidareutvecklats så att de tydliggör hur individer blir påverkade 
av yttre och inre faktorer samt varför de gör de val som de gör. De teorier som vi framförallt 
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har funnit relevans för i vårt arbete är Theory of Circumscription and Compromise (TCC) och 
Cognitive Information Process (CIP).  
 
 

2.2.1 Theory of Circumscription and Compromise (TCC) 
 

Professor Gottfredsons teori “Theory of Circumscription and Compromise” är både 
psykologisk och sociologisk och fokuserar på individens utveckling. Teorin söker svar på 
följande frågor: 

 
“Why do children seem to re-create the social inequalities of their elders long before they themselves 
experience any barriers to pursuing their dreams?” 
“Why do individuals from the same circumstances tend to have such different aspirations and success 
in implementing the self they prefer?”  

(Gottfredson 2002, s. 106) 
 
Teorin syftar till att förklara skillnader beträffande kön och klass i karriärutvecklingen, med 
särskilt fokus på de hinder individer möter (Gottfredson, 2002). Gottfredson hävdar att 
individernas yrkesval behöver stämma överens med deras självuppfattning (self-concept), 
för att de ska vara nöjda med det. Individernas självuppfattning börjar formas redan i 
treårsåldern, likaså deras karriärutvecklingsprocess. Då börjar de skapa en slags inre 
yrkeskarta (cognitive map of occupations), en bild av de yrken de känner till, som kommer 
att revideras ju mer erfarenheter och kunskaper de får. 
 
Både arv och miljö inverkar på individernas utveckling, menar Gottfredson (2002). 
Utvecklingen påverkar deras karriärmognad, det vill säga förmågan att ta kloka karriärbeslut. 
Enligt Gottfredson sker karriärbeslut genom så kallade avgränsningar (circumscriptions) och 
kompromisser (compromises). Individerna gör avgränsningar kontinuerligt genom att sålla 
bort yrken av olika anledningar, till exempel sociala, könsmässiga eller kulturella. Processen 
med avgränsningar, som följer den mentala mognaden, sker i fyra stadier, från tidig 
barndom upp till vuxen ålder. Kompromisser innebär att individerna accepterar vissa yrken 
som godtagbara, trots att dessa inte är de mest önskade eller optimala. Gottfredson kallar 
sådana karriärbeslut för “good enough”. Vid karriärval tar individerna flera faktorer i 
beaktande; om aktuellt yrke är könstypiskt, om det har en skälig status, om det uppfattas 
som acceptabelt och om det är tillräckligt intressant.  
 
Ska vägledningen ha effekt på individerna är det nödvändigt att den börjar tidigt, innan 
individens tankar om yrken och arbetsliv har hunnit befästas (Gottfredson, 2002). Enligt 
Gottfredson (2004) kan vägledningsaktiviteter i grundskolans tidigare årskurser vara 
studiebesök, filmer, besökare som berättar om jobb, skolprojekt och uppgifter i det reguljära 
skolarbetet. Aktiviteterna ska vara korta, enkla och konkreta. När barnen blivit lite äldre kan 
aktiviteterna innebära att analysera arbete och arbetande karaktärer i romaner, biografier 
och filmer. Aktiviteterna ska göra barnen gradvis medvetna om de möjligheter som finns 
tillgängliga för dem i det omgivande samhället. 
 
Begreppet ”careers education” har uppstått ur den utvecklingsinriktade tradition som 
Gottfredson tillhör (Lovén 2015). ”Careers education” handlar om hur elever successivt, 
genom studie- och yrkesvägledning och undervisning, tillägnar sig självkännedom och 
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kunskaper om omvärlden. Den svenska skolan har påverkats av detta begrepp så till vida att 
praktisk yrkesorientering (pryo), sedermera praktisk arbetslivsorientering (prao), 
introducerades på 1950-talet (Lovén 2015).  
 

2.2.2 Cognitive Information Process (CIP) 
 

Enligt Lovén (2015) bygger CIP-teorin på professor Parsons tankar utifrån 
matchningstraditionen och ”rätt man på rätt plats” som han utvecklade i början av 1900-
talet. Teorin behandlar dessutom vad som krävs för att göra ett bra yrkesval. Denna teori 
bygger på att det är viktigt att individen har kännedom om sig själv. Individen måste också 
ha kunskap om omvärlden och vilka olika yrken som finns. Den bygger även på en jämförelse 
mellan människan och omgivningen; människan ska matchas mot sin utbildning och 
yrkesvärld med hjälp av tester och mätningar 
 
Den innehåller tre begrepp eller steg, det vill säga kunskap om sig själv, kunskap om 
yrkesvärlden och ett sunt resonerande kring dessa. Teorin är en kognitiv- och inlärningsteori. 
CIP har utvecklats utifrån fokus på egenskap-fakta men har på senare tid kommit att 
fokusera mer på person-miljö. Man kan tolka teorin utifrån en pyramid där den översta 
delen är en slags metakognition om ens tänkande och reflekterande. I mitten av pyramiden 
finns den allmänna beslutsförmågan och i botten självkännedom och kunskap om 
arbetslivet.  
 
Den allmänna beslutsförmågan innehåller enligt teorin fem centrala delar: kommunikation, 
analys, slutsats, värdering och genomförande. Lovén (2015) beskriver dessa delar som en 
cykel där delarna hänger ihop. I CIP-teorin menar man att det uppstår ett visst glapp mellan 
var jag befinner mig och var jag skulle vilja vara, alltså glappet mellan nutid och framtid. Det 
är detta glapp som man arbetar utifrån när det gäller den allmänna beslutsförmågan som 
beskrivs som en cykel med vissa antaganden i en viss ordning. Dessa antaganden innebär att 
man måste vara medveten om att man måste göra och identifiera ett val och därför förstå 
sig själv och sina valalternativ. Man identifierar ett problem och utforskar olika valalternativ 
samt värderar och prioriterar ett av alternativen. Sedan måste man genomföra sitt val 
genom att sätta upp olika strategier och mål.  
 
Även Brown (2002) beskriver dessa tre faktorer (eller steg) som är kopplade till CIP. Den 
första är “self-knowledge” vilket betyder hur man kan hjälpa individer att tillägna sig 
kunskap om sig själv genom olika mätningar och faktorer. Den andra faktorn är ”occupation 
knowledge” vilket belyser att man genom olika standardmanualer och Hollands test kan få 
tag i information som karakteriserar olika yrken. Holland var psykolog och skapade en 
karriärutvecklingsmodell som utgår från egenskap och faktateori, en slags yrkesvalsteori. 
Hans viktigaste forskning handlar om personlighet kopplat till karriärval. Den tredje faktorn 
är ”career decision making” som är en interaktion mellan de två första stegen och belyser 
just denna process. Detta sker genom att man definierar ett problem, förstår dess orsaker, 
formulerar rimliga alternativ, prioriterar alternativen och kommer fram till bästa förslag. 
Man försöker även att förstå valet och utvärderar utfallet av det. 
 
Brown (2002) tar även upp en annan dimension av CIP, nämligen aspekten kapacitet. Hur 
villig är klienten att utforska sitt själv samt vilken motivation har hen för att lära sig om olika 
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yrken? Hur villig är individen att lära sig om strategier för att göra olika val och 
beslutsfattande samt att bli medveten om att negativa känslor och tankar kan begränsa 
förmågan att lösa problem? 
 
 

2.3 Forskning 
 
Forskning om hur effektiv studie- och yrkesvägledning uppfattas vara är relativt begränsad, 
både internationellt och i Sverige, men forskningsområdet håller på att växa sig större 
(Sultana 2012; Larsen, Christensen, Tiftikci & Nordenbo, 2011). Framförallt saknas mer 
specifika studier om karriärundervisningens utformning, innehåll och utfall (Sultana, 2012). 
Det finns dock några exempel. 
 
Rapporten Careers education: International Literature Review (Hughes, Mann, Barnes, 
Baldauf, & McKeown, 2016) kom till på initiativ av Education Endowment Foundation (EEF) i 
samarbete med The University of Warwick's Institute for Employment Research (IER). Den är 
en översikt över evidensbaserad forskning som stöder karriärutbildning och dess påverkan 
på elevers förmågor och resultat. Författarna definierar karriärutbildning som “career-
focused school- and collegemediated provision designed to improve students’ education, 
employment and/of social outcomes” (Hughes m.fl., 2016, s. 1). I rapporten granskas 73 
studier som fokuserar på karriärutbildning som det här beskrivs. Samtliga av dessa gjordes 
inom ramen för länderna i Organization for Economic Cooperation and Development, OECD, 
mellan 1996 och 2016. 46 av de 73 studierna är gjorda i USA. 
 
Forskningen kring studie- och yrkesvägledningen är, enligt rapporten, komplex och spretig. 
Den berör bland annat områden som karriärvägledning, ung företagsamhet (UF), 
informations- och kommunikationsteknik (IKT), jobbskuggning1, mentorskap, utvecklande 
ledarskap, arbetslivserfarenhet och arbetsrelaterat lärande. De studier som gjorts anses 
generellt vara svaga och fragmentariska. Det saknas framförallt forskning om CMS, Career 
Management Skills, inom den studie- och yrkesvägledande verksamheten i grund- och 
gymnasieskolan (Hughes m.fl., 2016).  
 
CMS är ett centralt begrepp i ELGPN (Sultana, 2012). I Norden motsvaras det närmast av 
karriärkompetens (Thomsen, 2014). ELGPN definierar det på följande sätt: ”ett antal 
kompetenser som visar på strukturerade sätt att samla, analysera, sätta samman och 
organisera information om sig själv, utbildningar och yrken samt ha färdigheter att kunna 
fatta och genomföra beslut och hantera växlingar i livet” (ELGPN Resource Kit, 2012, s. 21). 
Det har med andra ord livslånga kompetenser och färdigheter att göra, inte enbart sådana 
direkt kopplade till yrkeslivet. I Norden använder forskarna ordet karriärlärande om den 
utvecklingsgång som leder fram till karriärkompetens. Detta är dock inget utbrett begrepp 
(Thomsen, 2014). 
 
Rapporten (Hughes m.fl., 2016) visar också att resultatet av vägledningen blir bäst när 
insatserna börjar ges vid tidig ålder, är personliga och är inriktade mot individens specifika 
behov. Studierna pekar i stort på förbättringar i utfallet både vad gäller utbildning och 

                                                           
1 Jobbskuggning innebär att man går bredvid en person på dennes arbetsplats under en kortare tid. 
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arbete. Även socialt kan man se vinster i form av förbättringar av ungdomars upplevda 
självförmåga, självförtroende, karriärmognad, beslutsförmåga, karriärkompetenser och 
yrkesidentitet. 
 
Forskarna Magnuson och Starr (2000) betonar också i sin artikel “How Early Is Too Early to 
Begin Career Planning? The Importance of the Elementary School Years” betydelsen av 
vägledande aktiviteter tidigt i livet. De menar att barndomen är avgörande för en individs 
själv- och omvärldsuppfattning, eftersom det är i den som grunden till individens 
inlärningsmöjligheter läggs. När de vuxna och äldre barnen i omgivningen interagerar med 
barnet och delar med sig av sina erfarenheter till det, ges det förutsättningar att utveckla 
sina färdigheter och attityder. Det i sin tur stärker barnets kunskaper och 
omvärldsförståelse, så att det på så sätt får verktyg för att kunna överväga olika alternativ 
och att kunna sätta upp mål. 
 
Magnuson och Starr (2000) utgår från fem antaganden i sin studie. Ett av dem är att teorier 
om barns utveckling och karriärutvecklingsteorier hänger samman. Eriksons, Piagets och 
Vygotskys utvecklingspsykologiska teorier är här av särskild vikt, enligt författarna. De bidrar 
var och en till förståelsen för hur barn bearbetar information och erfarenheter. 
 
Enligt Erikson (1963), psykoanalytiker och professor vid Harvard University, kommer de 
grundläggande beslut barn tar om vilka de är i förhållande till sin omgivning att påverka 
deras fortsatta utveckling inklusive hur de ser på arbete, arbetande individer och på sig 
själva. Psykologen och biologen Piaget poängterar att det är viktigt att uppmuntra barns 
nyfikenhet så att deras lust att utforska sin omgivning väcks (Phillips, 1969). Om inte, kanske 
de kommer att tveka inför att utforska omvärlden och det kan leda till att de inte kommer 
att ta till sig och anpassa sig till nya utmaningar. Psykologen och pedagogen Vygotsky tar upp 
den språkliga aspekten. Han menar att det är avgörande att barn får bra stöd i sin 
språkinlärning av vuxna och äldre barn. Får de inte det begränsas deras språkinlärning, vilket 
i förlängningen kommer att drabba deras kognitiva utveckling (Cole, John-Steiner, Scribner & 
Souberman, 1978). Dessa faktorer i barns utveckling kommer tillsammans att ha inverkan på 
deras karriärutveckling som vuxna (Magnuson & Starr, 2000). 
 
Enligt Dansk Clearinghouse for Uddannelseforskning (DPU), som sammanställt en 
forskningsöversikt över vägledningsundervisningens effekter (Larsen m.fl., 2011), kan 
vägledningsundervisningen gynna elevernas beslutskompetens. Då krävs dock att det finns 
en helhetssyn på insatserna inom verksamheten och att dessa sker på flera olika sätt. De 
som har mest av att vinna på en sådan undervisning är personer från studieovana miljöer. 
 
Vid Umeå universitet håller forskningsprojektet Lära för karriärvalet (2019), lett av professor 
Lindahl, på att avslutas. I projektet ingår fem forskare från universiteten i Umeå, Göteborg 
och Malmö. Projektet ingår i forskningsprogrammet Utbildningspolicy och ungas övergångar, 
UPU, och initierades våren 2016 i syfte att få kunskap om vad som kan bidra till ett 
medvetet, systematiskt stöd för ungas karriärlärande. Forskarna har mer specifikt velat få 
reda på vad och hur de unga lär samt vilka personer som bidrar till deras lärande. Olika 
faktorer i karriärlärandet har kartlagts, både i och utanför skolan, på skilda orter, i olika 
skolor och i olika grupper. Forskarna har dessutom gjort en jämförelse med karriärlärandet 
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så som det ser ut i Danmark och Finland, där liknande studier gjorts. Resultatet av studien 
kommer inom kort att presenteras i en rapport. 
 
 

2.4 Studie- och yrkesvägledningens utveckling i Sverige 
 
Studie- och yrkesvägledningen växte fram som organiserad form samtidigt som 
industrisamhället utvecklades i början av 1900-talet. I och med denna samhällsförändring 
skedde stora befolkningsomflyttningar. Detta medförde ett ökat behov hos individer att själv 
kunna styra och välja sin framtid (SOU 2019:4). Lovén (2015), doktor i pedagogik på Malmö 
universitet, beskriver att det växte fram två olika riktningar - ett individuellt och ett 
samhälleligt. Dessa riktningar eller perspektiv har varit som ett slags motpoler och 
därigenom ett bekymmer som studie- och yrkesvägledare varit tvungna att ta itu med. 
Samhällsperspektivet dominerade som inriktning under lång tid i Sverige. Detta finns 
dokumenterat i 1940 års skolutredning. Samhällets behov överordnades individens. 
 
I läroplaner från tidigt 1960-tal framhävs ett mer riktat individbehov i läroplanerna. Tjänster 
som yrkesvalslärare inrättades under 1950- och 60-talen i grundskolan. Elevens val av 
framtid, arbetsliv och utbildning skulle bearbetas i alla ämnen i skolans undervisning. Detta 
reglerades i och med Lgr-62 (Skolöverstyrelsen, 1962) och här började man även prata om 
praktisk arbetslivsorientering (SOU 2019:4). 
 
En ny organisation för vägledning i skolan började växa fram på 1970-talet. Den nya 
yrkesgruppen syokonsulenter byggdes ut och redan nu framhävde man vikten av att 
vägledningen skulle vara hela skolans ansvar. Frågor gällande skola-arbetsliv skulle skolans 
pedagoger ta ett större ansvar för. På 1980-talet förstärktes begreppet skola-arbetsliv än 
mer och samverkan för detta skulle vara hela skolans ansvar. Tiden för praktisk 
arbetslivsorientering utökades. Under detta decennium kan man se två riktningar gällande 
begreppen skola och arbetsliv. Arbetslivet infördes som ett kunskapsområde i grundskolan 
samtidigt som det skulle utgöra en pedagogisk resurs och göra ämnesundervisningen mer 
konkret. I och med 1990-talets decentralisering myntades begreppen vid och snäv 
vägledning som idag är välkända begrepp inom studie- och yrkesvägledningen (SOU 
2019:49). 
 
Lovén (2015) skriver att det redan på 70-talet fanns granskningar som visade att de mål och 
riktlinjer som var utformade kring vägledning hade väldigt liten betydelse i skolans praktik 
och att de var mer eller mindre kända för rektorer och pedagoger. 
 

”Förutsättningarna för syons integrering med skolans övriga verksamhet, vilken de 
facto inte tycks förekomma, har bedömts som mindre goda. Så länge den ämnes- 

  isolering, som karaktäriserar den reguljära undervisningen fortgår, kommer knappast  
syon heller att kunna integreras i någon större utsträckning” (Åsemar 1985, s. 22, refererad i 
Lovén, s. 23). 

 
Här pratar man om ämnesisolering som orsak till att studie -och yrkesvägledningen inte får 
förutsättningar att samarbeta med övriga lärare. 
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Vidare uttalade dåvarande utbildningsminister Lena Hjelm-Wallén sig i frågan i samband 
med propositionen om en ny tjänstekonstruktion (Prop. 1983/84:86) kring utvärdering av 
studie- och yrkesvägledning. Hon menade att på 80-talet visade de flesta utvärderingar på 
att det endast var syofunktionären själv som kände till målen för studie- och 
yrkesvägledningens frågor. Detta trots att det redan i Lgr-62 framhävs att detta är en fråga 
för alla som verkar i skolan. På 80- och 90-talen gjordes studier som påvisade att 
måldokumenten som skulle innefatta hela skolans ansvar inte fick något större gehör. I SOU 
2001:45 problematiserades och uppmärksammades bristen av användandet av styr- och 
måldokument för studie- och yrkesvägledningen och här framkom även att man inte 
tillämpade regelverket. Utredningen handlade bland annat om att säkerställa tillgången på 
studie- och yrkesvägledning (SOU 2001:45). 
 
 

2.5 Styrdokument, förordningar och allmänna råd 
 
Skolverkets allmänna råd om Arbete med studie- och yrkesvägledning kom 2013. Råden ska 
syfta till att studie- och yrkesvägledningen ska hålla hög kvalitet och att den blir likvärdig. I 
kapitel tre “Undervisning och samverkan - skola, utbildning och arbetsliv” framgår vad lärare 
bör göra i undervisningen för att stödja elever i deras val av studier och yrken. Vidare 
beskrivs även vad lärare och studie- och yrkesvägledaren bör göra gemensamt respektive 
vad studie- och yrkesvägledaren har som egna arbetsuppgifter. 
 

När det gäller vad läraren bör göra i undervisningen står följande: 
 

”ge eleverna möjlighet att utveckla en förståelse för hur kunskaper i ämnet  
kan ha betydelse i arbetslivet och på så sätt utgöra ett underlag för deras 
framtida studie och yrkesval, utmana problematisera och visa på alternativ  
till traditionella föreställningar om kön, kulturell och social bakgrund som  
annars kan begränsa elevernas framtida studie och yrkesval samt ge  
eleverna möjlighet att utveckla allsidiga kunskaper om hur arbetslivet 
fungerar” (Skolverket, 2013, s.25). 

 
När det gäller det gemensamma för lärare och studie- och yrkesvägledare står följande:  
 

”lärare och studie- och yrkesvägledare bör ge eleven möjlighet att utveckla sin förmåga att 
genomföra sina val av studier och yrken” (Skolverket, 2013, s.25). 

 
När det gäller vad studie- och yrkesvägledaren bör göra står följande: 
 

”bidra med sådana specialistkunskaper som kan ha betydelse för elevernas  
studie- och yrkesval” (Skolverket, 2013, s. 25). 

 
Här menar vi att det läraren bör göra enskilt även faller under ramen för vad studie- och 
yrkesvägledaren kan göra. Vad menas egentligen med specialistkunskap i just detta 
avseende för studie- och yrkesvägledaren? Vidare beskriver de allmänna råden studie- och 
yrkesvägledning i undervisningen och påvisar att elevernas framtida val av yrke och studier 
kan kopplas till delar av ämnes och kursplaners centrala innehåll. Rektorer behöver se över 



10 
 

rutiner för samverkan mellan lärare och studie och yrkesvägledare. I flera ämnen är målet 
att ge eleverna förutsättningar att kritiskt granska och söka information. Detta leder till att 
eleverna utvecklar förmågor som till exempel att kunna organisera, sätta samman, analysera 
och samtala vilket kan komma till användning och utvecklas när eleverna ska undersöka och 
bedöma information om olika alternativ. 
 
De allmänna råden belyser även ämnets koppling till arbetslivet genom att synliggöra vilka 
olika yrkesgrupper som kan kopplas samman med det aktuella ämnet. Att utveckla elevernas 
självkännedom är ett annat område som belyses och här handlar det om att öka elevernas 
självkännedom genom att synliggöra förmågor, kompetenser, värderingar, intressen och 
egenskaper. Elever ska även få allsidiga kunskaper om arbetsmarknaden 
(Skolverket, 2013). I skollagen (2010:800) står följande när det gäller studie och 
yrkesvägledning: 
 
Studie- och yrkesvägledningens tillgång och behörighet 

”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” (Skollagen 
2010:800, 29 §). 

”För att få anställas utan tidsbegränsning för studie- och yrkesvägledning ska den sökande ha en 
utbildning avsedd för sådan verksamhet. Den som inte uppfyller kravet enligt första stycket får 
anställas för studie- och yrkesvägledning för högst ett år i sänder” (Skollagen 2010:800, 30 §). 

 

I läroplanen för grundskolan (SKOLFS 2010:37) står att all personal som verkar i skolan ska 
vara till hjälp för att utveckla samarbete mellan arbets-, kultur- och föreningsliv som kan 
värdesätta detta i den dagliga undervisningen samt verka för att eleverna inte begränsar sina 
val utifrån social eller kulturell bakgrund eller kön. Beträffande kursplaner för studie- och 
yrkesvägledning som kunskapsområde ges ett begränsat utrymme. De kunskaper som finns 
om arbetslivet kan främst härröras till kursplaner i samhällskunskap. (Skolverket, 2013)  

När det gäller kursplaner i ämnet samhällskunskap i lågstadiet hittar man innehåll om yrken 
och verksamheter i närområdet.  

I årskurserna 4-6 finns inga tydliga kopplingar till kursplanen gällande kunskaper om 
arbetslivet. I årskurs 7-9 ska undervisningen bearbeta arbetslivets komplexitet och villkor, 
arbetsrätt, arbetsmiljö, olika utbildningsalternativ samt entreprenörskap och yrkesval i ett 
internationellt samhälle. 

 

2.6 Behov av en utvecklad studie- och yrkesvägledning 
 
Resultaten som presenterades i den granskning Skolinspektionen genomförde 2013, Studie- 
och yrkesvägledning i grundskolan (Skolinspektionen, rapport 2013:5) var i princip identiska 
med de som Skolverket kom fram till några år tidigare i sin granskning av studie- och 
yrkesvägledning i Utvecklingen av kvaliteten i studie- och yrkesvägledningen 
(U2006/5687/S). I Skolinspektionens rapport granskades 34 grundskolor i Sverige. 
Granskningen genomfördes i form av intervjuer, en enkätundersökning och en kontroll av 
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skolornas och huvudmännens planeringsdokument för studie- och yrkesvägledningen. 
Intervjuerna gjordes med elever i årskurs 9, rektorer, huvudmän, studie- och yrkesvägledare 
samt lärare. Enkätundersökningen genomfördes främst med elever i årskurs 4 och 9.  
Granskningen utgick från följande frågeställningar: 
 

• ”Ges alla elever tillgång till kontinuerlig vägledning av sådan kvalitet att eleverna kan 
göra medvetna och väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning? 

• Ger rektorn riktlinjer och förutsättningar för vägledningen så att den blir hela skolans 
ansvar?  

• Tar huvudmannen ansvar för att skolornas studie- och yrkesvägledning fungerar på 
ett tillfredsställande sätt?” (Skolinspektionen, 2013) 

 
Rapporten (Skolinspektionen, 2013) indikerar betydande brister i skolors och huvudmäns 
arbete med att planera och följa upp studie- och yrkesvägledningen. Det framkommer att 
elever och lärare har en mycket begränsad kännedom om vad som står i styrdokument och 
allmänna råd; att det är hela skolans ansvar, inte bara studie- och yrkesvägledarens. 
Eleverna får generellt inte någon kontinuerlig studie- och yrkesvägledning under sin 
grundskoletid. I många fall begränsas insatserna till högstadiets senare del; till prao och 
gymnasieval. Majoriteten av rektorer och lärare i undersökningen bedömer att eleverna är 
mottagliga för studie- och yrkesvägledning först i årskurs 8. Slutligen pekar rapporten på att 
skolorna inte arbetar aktivt emot begränsningar utifrån kön, social eller kulturell bakgrund, 
vilket kan få konsekvenser i de val kopplade till studier och yrken som eleverna gör. Trots det 
relativt ringa antalet skolor i undersökningen, menar Skolinspektionen ändå att rapporten 
pekar på att ovanstående brister är ett generellt problem nationellt.  
 
 

3. Framtidsval - karriärvägledning för individ och samhälle 

(SOU 2019:4) 
 

Våra frågeställningar utgår från utredningen om en utvecklad studie- och yrkesvägledning 
(SOU 2019:4). Därför har vi valt att kortfattat sammanfatta utredningen. 

SOU 2019:4 har bestått av två delar. Den första delen handlar om insatser till personer med 
studiestartsstöd. Den andra delen, som vi vill fokusera på utifrån vårt syfte och 
frågeställningar, handlar om åtgärder inom skolväsendet gällande utbildning och yrkesval för 
skolelever.  

Den tidigare utvärderingen av grundskolan UG 95 (Skolverket, 1998) visar på stora brister 
när det gäller behovet av att utveckla skolornas studie- och yrkesvägledning. Detta hänger 
ihop med att det har påvisats väldiga brister av vad man kan förvänta sig av studie- och 
yrkesvägledningen. Det har även framförts att ledning och styrning inte är helt tydlig. Dessa 
brister påverkar inte bara eleven utan får även följder i den breda studie- och 
yrkesvägledningen ur ett samhälleligt perspektiv till exempel i form av avbrott och utgifter 
för felval. En annan central utgångspunkt för utredningen är att man ser stora variationer i 
kvalitet när det gäller erbjudande av vägledning. Utredningen enligt Ahnborg m.fl. (SOU 
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2019:4) menar nu att tiden är redo för grundliga förändringar gällande vägledning och lägger 
fram ett paket av fem väsentliga åtgärder 

1. ”Ett förtydligande av vad vägledning är, att den kan vara både individuell och generell och ska 
benämnas karriärvägledning 
 

2. Ett förtydligande av elevers tillgång till individuell karriärvägledning 
 

3. Tydligare krav på att individuell karriärvägledning ska erbjudas vid vissa tillfällen 
 

4. Förstärkning av det generella karriärvägledningsperspektivet i olika ämnen 
 

5. Ett nytt obligatoriskt inslag med tilldelad tid, benämnt framtidsval, ska införas i grundskolan, 
grundsärskolan och specialskolan” (SOU 2019:4, s.15) 

 
Vi fokuserar på punkt nummer fem som handlar om att utöka tid för generell 
karriärvägledning2 i form av ämnet framtidsval. När det gäller den generella 
karriärvägledningen bedöms att det inte enbart behövs en starkare koppling till arbetslivet i 
ämnes- och kursplanerna. Ett förslag är därför att det bland annat i grundskolan införs ett 
nytt obligatoriskt inslag kallat framtidsval som kombineras med denna koppling. Framtidsval 
skulle omfatta 80 timmar på högstadiet med en bestämd innebörd uppdelat på tre 
yrkesområden, utbildningsvägar och yrkesområden, arbetsliv och samhälle samt val och 
framtidsplanering. Det saknas idag ett forum för frågor och kunskaper som gäller hur 
arbetslivet fungerar samt hur man synliggör och blir medveten om sina intressen och styrkor 
(SOU 2019:4). 
 
Enligt läroplanerna för grundskolan ska elever erbjudas kunskaper och färdigheter som 
bereder dem för “...studier och arbetsliv och som gör dem rustade att göra medvetna val 
inför framtiden. I det ingår att vidga elevernas perspektiv och visa på alternativ till 
traditionella studie- och yrkesval grundade på kön, kulturell och social bakgrund” (SOU 
2019:4, s. 20). Utifrån ovannämnda citat menar Ahnborg m.fl. (SOU 2019:4) att det måste 
ges tid till den generella vägledningen. I en del fall arbetar lärare och studie- och 
yrkesvägledare idag tillsammans och implementerar vägledningsfrågor i undervisningen. 
Detta är emellertid inte tillräckligt enligt utredningen, det vill säga det behövs mer utrymme 
kring dessa frågor i undervisningen. 
 
Ämnet framtidsval ska ha ett brett perspektiv och inte endast innefatta kunskaper om 
arbetslivet. Det ska även innehålla delar som rättslig reglering, tillgång till efterfrågan på 
arbetsmarknaden, samband mellan utbildning och arbete. Här ingår också att samtala med 
elever om deras intressen och värderingar och få dem att bli medvetna om varför de gör de 
val de gör gällande studier och arbete. “Framtidsval ska ses som en form av generell 
karriärvägledning som ska komplettera övriga former och bidra till att utveckla och bredda 
elevens kunskaper om samhälls-och arbetsliv inför kommande studie- och yrkesval” (SOU 
2019:4, s. 22). Utredningens förslag på innehåll i de tre delarna är följande: 
 
 

                                                           
2 Utredarna föreslår att man använder individuell och generell istället för snäv och vid. De förordar 

också karriärvägledning som nytt begrepp för studie- och yrkesvägledning. 
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Val och framtidsplanering 
 
Inom Val och framtidsplanering ska eleverna ges möjlighet att arbeta med sin 
självkännedom. De ska också bli medvetna om vilka olika valmöjligheter de har och lära sig 
att bli proaktiva inför sina val. På så sätt kan de öka sin valkompetens och få strategier för 
olika valsituationer i framtiden. Inom kunskapsområdet ska också elevernas föreställningar 
om kön, social bakgrund utmanas. Andra möjliga moment skulle kunna vara studieteknik och 
förståelse för motivationens påverkan. 
 
Arbetsliv och samhälle 

Inom Arbetsliv och samhälle ska eleverna arbeta med kunskapsområdet arbetslivskunskap. 
Det innefattar kunskap om olika yrken, koppling mellan utbildning och arbete, koppling 
mellan skolämnen och yrkesområden, kunskaper om arbetsmarknaden och en elementär 
inblick i arbetsmiljölagstiftning och arbetsrätt. På lektionerna kan olika aktörer från 
arbetsmarknaden bjudas in för att informera om diverse yrkesområden och utbildning. 
Arbetsmarknaden kan också lyftas fram ur en internationell synvinkel. 
 
Utbildningsvägar och yrkesområden 
 
Inom Utbildningsvägar och yrkesområden är syftet att eleverna ska få kunskap om olika slags 
utbildningar, utbildningsvägar och behörighetskrav samt en översikt av 
utbildningsmöjligheter på längre sikt. Eleverna ska få möjlighet att vidga perspektiv och se 
möjligheter utanför deras erfarenhetsområde, så att attityder som begränsar deras framtida 
val kan begränsas. (SOU 2019:4) 
 
 

3.1 Perspektiv på vägledning 
 
Utredningen tar upp om vägledningens utveckling och nuläge utifrån sex olika perspektiv, 
det individuella, det samhälleliga, arbetsmarknadsperspektivet, jämställdhetsperspektivet, 
likvärdighetsperspektivet samt det motivationshöjande perspektivet. 
 
Individperspektivet utgår från individens perspektiv gällande självförverkligande. Det handlar 
om att vägledningen kan göra det lättare att bryta sociala mönster till exempel genom att 
göra olika “klassresor” både till och från en akademisk utbildning och eller en 
yrkesutbildning. En individ ska kunna välja utan att hämmas av begränsande föreställningar 
om social, kulturell eller etnisk bakgrund. 
 
Det samhälleliga perspektivet innebär att påvisa alternativa vägar in i arbetslivet. 
Studieavhopp och felval är en stor belastning för samhället ur ekonomisk synvinkel. 
Studiemisslyckanden gör även att det i förlängningen blir svårt med arbete och försörjning 
som kan leda till fler negativa och därmed samhälleliga kostnader. 
 
Arbetsmarknadsperspektivet handlar om att olika kompetenser tas tillvara. Här menar man 
att man inte ska leda in eleverna mot så kallade bristyrken utan motivera och stödja dem i 
att söka sig till yrken där efterfrågan är stor. Här ingår även att belysa de entreprenöriella 
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färdigheterna då man menar att arbetsmarknaden förändras fort och det ställs krav på 
rörlighet och flexibilitet. 
 
Jämställdhetsperspektivet innebär att eleverna ska kunna förstå konsekvenserna för till 
exempel ett jämställt arbetsliv vad gäller utbildning och yrkesval och hur det påverkar 
exempelvis löneutvecklingen. Det är viktigt att förebygga stereotypa val och där menar man 
att vägledning grundskolan har en betydande roll. Vidare menar man att information om 
yrken, utbildningar och val är könsneutrala. Det innebär att påvisa icke-traditionella mönster 
genom att eleverna får erfarenheter genom att engagera olika arbetsplatser och 
näringslivet. Där kan de skaffa sig kännedom inom yrken de självmant inte skulle skaffa sig. 
 
Likvärdighetsperspektivet handlar om att arbeta målinriktat med att motverka socialt 
reproducerade mönster när eleverna väljer utbildning. Ur detta perspektiv är det viktigt att 
vägledaren får utrymme till de som kommer från studieovana miljöer. De som själva inte ser 
sin kapacitet ska få tillgång till vägledning genom att identifiera sin kompetens, kapacitet och 
begåvning. 
 
Det motivationshöjande perspektivet syftar på elevens inre motivation och hur lärare kan 
påverka den. Om en lärare vet något om elevens drömmar och mål kan det vara en 
motivationsfaktor för att framhäva vad eleven kan behöva utveckla för att nå sina mål.  
(SOU 2019:4) 
 
 

3.2 Huvudmannaskap och samarbete 
 
Vidare beskrivs styrningen av studie- och yrkesvägledningen utifrån SOU 2019:4 och hur det 
ser ut i praktiken. Flera studier visar att det är ovanligt att det finns en fungerande styrning 
och ledning av studie- och yrkesvägledningen. En av orsakerna är bland annat att det ofta 
finns en alltför svag ledning av verksamheten. Enligt en enkätundersökning från Statistiska 
centralbyrån (2017) med stöd från utbildningsutskottet framkommer att 66 % av tillfrågade 
rektorer inte hade mål och riktlinjer för sin studie- och yrkesvägledning. De slutsatser som 
framkommer av enkätundersökningen visar på att när rektorer och huvudmän upptäcker 
vilka positiva effekter en välfungerande studie- och yrkesvägledning kan generera, ser de 
kopplingen med mindre felval och avhopp. Nationalekonomen Stenberg menar i 
publikationen Att välja utbildning (2016) att forskning kring studie- och yrkesvägledning har 
blivit ännu mer betydande. Han menar även att det framkommer att det är viktigt med den 
vida vägledningen men det har inte kommit att förverkligas i praktiken.  
 
Utredningen beskriver vikten av att den pedagogiska personalen på skolan samarbetar med 
vägledarna. Vad görs för att stärka vägledningsperspektivet i undervisningen? När flera 
yrkeskategorier samarbetar blir det tydliga förbättringar av vägledningen. Med utgångspunkt 
i denna samverkan har man kunnat konstatera att lärarna lättare kan se värdet i att ha med 
ett karriärvägledningsperspektiv i undervisningen. Många skolor har även anammat ett 
årshjul som beskriver de olika studie- och yrkesvägledarinsatserna under året. Detta årshjul 
kan synliggöra arbetet med en gemensam plan för samverkan mellan skola och arbetsliv. På 
flera skolor har detta skett utifrån en så kallad SSA-grupp (samverkan skola-arbetsliv), där 
lärare och studie- och yrkesvägledare samarbetar (SOU 2019:4). 
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Enligt utredningen är det viktigt med ett nytt kunskapsområde. Flera unga studerande 
uttrycker att de kunnat göra val som passar dem bättre och stärka motivationen för sitt 
skolarbete om de haft fler kopplingar mellan skolans ämnen och arbetslivet. Skolverket 
(2017) har sammanställt en exempelsamling från 44 olika skolor, där man har beskrivit 
skolans upplägg för undervisning gällande synen på elevers förståelse för hur arbetet i skolan 
påverkar deras chanser till vidare val av yrke och studier. 
 

”De här initiativen ger effekter. Lärare upplever att eleverna är mer studiemotiverade och ser 
en annan innebörd med de olika ämnena och i vissa skolor har rektorer sett att måluppfyllelsen 
har ökat. Forskning visar att när eleven kan se ett samband mellan en skoluppgift och världen 
utanför skolan påverkas den inre motivationen positivt” (SOU 2019: 4, s. 221). 

 
Detta visar vikten av att få eleverna uppmärksamma på sambandet mellan egen prestation 
och vidare måluppfyllelse i livet gällande studier och yrken. 
 
 

4. Metod  
 
Enligt Trost (2012) är betydelsen av reliabilitet att en undersökning vid ett visst tillfälle ska ge 
liknande resultat vid en förnyad undersökning. Det vill säga att undersökningen ska vara 
stabil och inte slumpmässig. Inom begreppet reliabilitet kan man urskilja fyra delar nämligen 
kongruens, precision, objektivitet och konstans. Med kongruens menas att man frågar om 
ungefär likartade begrepp för att få med alla nyanser kring begreppen. Vidare kan man 
sedan hantera data utifrån de frågor som liknar varandra. Trost menar att man utifrån 
kongruens kan sammanställa data allt eftersom enkätsvaren kommer in och tidigt få en 
översikt över de inkomna svaren. Detta var något vi gjorde när vi behandlade våra enkätsvar.  
 
Vi fokuserade på innehållet i svaren genom att göra en kvalitativ innehållsanalys vilket 
betyder att vi tittade på svaren tematiskt, det vill säga vi slog samman svaren i olika teman 
utifrån frågeställningarna. Vi delade på denna uppgift då en av oss sammanställde svaren 
från Stockholms kommun samt en av kranskommunerna och den andra svaren från övriga 
kranskommuner. Vissa svar analyserades även kvantitativt, det vill säga de som inte hade 
öppna svarsalternativ. 
 
Att använda enkät är tidseffektivt genom att man kan börja analysera svaren tämligen snart 
efter att de första enkäterna kommit in. Vid kvantitativa studier är det av vikt att konstans 
råder i kortsiktig mening. Detta betyder att om man svarar idag eller imorgon inte ska 
påverka hur svaret blir (Trost, 2012). Vidare menar författaren att det är bättre att använda 
begreppet trovärdighet då termen reliabilitet mer är kopplad till stora enkätundersökningar 
och hör mer samman med kvantitativa studier. 
 
Vi ställer oss frågan hur pass trovärdiga våra svar blir utifrån den låga svarsfrekvensen. Trots 
att vi inte fått in så många enkätsvar finner vi ändå en bredd i svaren. Vi tycker att vi har fått 
in många nya aspekter av hur man tänker kring en utvecklad studie- och yrkesvägledning. 
Anledningar till den låga svarsfrekvensen kan vara tidsbrist, prioritering av andra uppgifter 
eller att det uppfattas som ett för tungt ämne att sätta sig in i.  
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Hade resultatet påverkats om respondenterna hade varit fler och kanske inte känt till 
utredningen? Vi har varit otydliga med formuleringen ”känna till utredningen” i våra enkäter 
och tror att den kan ha tolkats på olika sätt. Har respondenterna endast hört talas om 
utredningen, känner de till huvuddragen i den eller är de mycket väl förtrogna med dess 
innehåll? Det framkommer inte av svaren. 
 
På regeringens hemsida fann vi vilka remissinstanser som utredningen skickades till. Allt 
eftersom remissvaren kom in kunde vi ta del av dessa och på så sätt få en större förståelse 
för utredningens för- och nackdelar samt hur man tänker kring processen. Alla remissvar 
hinner inte komma in innan inlämning av uppsatsen.  
 
Eftersom vi ville ha med en forskares synpunkter kring ämnet kontaktade vi Lisbeth Lundahl, 
professor vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap på Umeå universitet. Av 
henne har vi fått intressanta forskningsartiklar kring EU:s samarbete kring vägledningsfrågor 
och hur vägledning fungerar i olika länder samt likheter och skillnader kring detta. Hon har 
även bidragit med artiklar kring vilka positiva effekter vägledning har. Vi har dessutom haft 
ett samtal med Lundahl då vi ville få lite mer stoff till vår uppsats ur en forskares synpunkt. 
Hon bekräftade det som kommit fram i forskning kring till exempel tidig vägledning. 
 
 

4.1 Genomförande 
 
När arbetet med uppsatsen påbörjades utgick ifrån den forskningsplan som gjordes inom 
utbildningens ram under höstterminen 2018. Vi var på en föreläsning med utredaren av SOU 
2019:4, Marie-Hélène Ahnborg, som berättade om utredningen och dess innehåll. Vi var 
även på en bokrelease av boken Studie- och yrkesvägledning - hela skolans ansvar, författad 
av Charlotta Granath, lärare i SO samt lärarutbildare på Södertörns högskola. Där träffade vi 
Mikaela Zelmerlööw, sekreterare i utredningen, som hade ett kort föredrag kring den. Hon 
fick våra kontaktuppgifter och skickade oss bokversionen av utredningen. 
 
Från början hade vi tänkt oss att använda både enkät och kvalitativ intervju för att få svar på 
våra frågeställningar. Under det att arbetet fortskred såg vi fördelen med att endast skicka 
ut enkäter då vi inte skulle hinna med att använda oss av både intervju och enkät som 
metod. Fördelarna med enkätundersökning via e-post är enligt oss de kostnadseffektiva och 
tidsmässiga vinsterna. Vi behöver inte köpa in kuvert eller frimärken eller ta tid till att posta 
kuverten. Nackdelarna med enkät som metod kan vara att den enskilde av rent praktiska 
skäl inte kan svara på enkäten eller att andra kan se vad den enskilde svarar (Trost, 2012). En 
annan nackdel som vi har funderat på när det gäller enkäter är anonymiteten. Hur anonyma 
blir svaren då vi har respondenternas e-postadresser? Enkätfrågorna har vi valt utifrån vårt 
syfte och våra frågeställningar. I efterhand funderar vi på om vi skulle ha haft med en fråga 
om styrdokument och allmänna råd i vår enkät eftersom dessa ingår i våra frågeställningar. 
 
Vi hade även tänkt oss att besöka en grundskola i Finland och göra en intervju med en 
studie-och yrkesvägledare där. Då vi insåg att det inte skulle finnas tillräckligt med tid 
beslutade vi oss för att inte göra den resan utan fokusera på våra enkäter. 
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Enkäten utformades utifrån vårt syfte och frågeställningar. Våra enkätfrågor innehåller 
mestadels öppna frågor. En av frågorna har en sammanfattande text av utredningen som 
kan läsas i slutet av enkäten (Bilaga 4). Vi skrev ett informationsbrev (Bilaga 1) 
samtyckesblankett (Bilaga 2) samt våra enkätfrågor (Bilaga 3) och skickade ut en pilotenkät 
till en studie- och yrkesvägledare på en grundskola i Stockholms län. Tyvärr visade det sig att 
han var bortrest varpå vi inte genomförde någon pilotenkät. 
 
 

4.2 Urval 
 
Urvalet av respondenter är ett icke-slumpmässigt bekvämlighetsurval (Trost, 2012). Vi har 
använt oss av de kontakter som fanns närmast till hands. För att få e-postadresser till studie- 
och yrkesvägledare i grundskolan tog vi kontakt med Skolslussen, utbildningsförvaltningens 
enhet för vägledning och stöd i Stockholms stad. Övriga e-postadresser fick vi genom 
personliga kontakter i olika kommuner; tre kommuner norr om Stockholm, en kommun 
söder om Stockholm samt en kommun i Södermanlands län. Alla enkäter som skickades ut 
skickades till studie- och yrkesvägledare som är verksamma inom grundskolan. 
 
Tack vare Skolslussen kunde 70 enkäter skickas ut till studie- och yrkesvägledare i 
Stockholms stad. Det skickades också ut 20 enkäter till fyra kranskommuner i 
Stockholmsområdet. Till kommunen i Södermanland skickades tre enkäter ut. Således 
skickades totalt 93 enkäter ut. En påminnelse till via e-post skickades ut efter det att 
svarstiden gått ut. Svarsfrekvensen från de olika kommunerna blev följande: elva av 70 
enkäter inkom från Stockholms stad, fem av tolv från kommunerna norr om Stockholm och 
tre av åtta från kommunen söder om Stockholm. Från kommunen i Södermanland inkom 
inte något svar. 
 
Redovisning av resultaten sker både genom att skriftligt sammanfatta våra enkätsvar samt 
genom diagram. Av enkätens tio frågor, inklusive övriga kommentarer, redovisas ett svar 
även som diagram. Vi fick in totalt 19 enkäter av 93. Åtta studie- och yrkesvägledare svarade 
inte på grund av tjänst- eller föräldraledighet. Slutresultatet blir då 19 av 85 enkäter, det vill 
säga ungefär 22% svarsfrekvens.  
 
Eftersom enkäten mestadels har öppna frågor har vi valt att göra en sammanfattning av 
enkätsvaren samt att redovisa ett av svaren i som figur. (Fråga 2, Bilaga 1) 
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Figur 1. Studie- och yrkesvägledarnas antal år i yrket. Absoluta tal. 

 
 

4:3 Studie- och yrkesvägledningen som den ser ut idag 
 
När det gäller frågan om hur nuvarande studie- och undervisning ser ut idag nämns, förutom 
de individuella samtalen, bland annat gymnasieinformation, samarbete med lärare i olika 
ämnen, prao-lektioner och information kring behörighetskrav. Vidare tas genus och 
självkännedom upp, liksom olika temadagar och gruppvägledning. Utöver detta nämns 
samarbete med företagarföreningen och näringslivsenheten. På en skola har man ett 
kunskapsområde man kallar för “framtidsförmågor”, där man arbetar bland annat med 
självkännedom.  
 
När det gäller den vida vägledningen och hur den ser ut på skolorna svarar majoriteten av 
respondenterna att den inte får så stort utrymme. I snitt utgör den 20% av arbetstiden. 
Bland annat arbetar man med övergripande information kring gymnasievalet. Man håller 
också i lektioner, har information i grupp samt handhar prao-administration. Här kommer 
även upp att man arbetar med individuella samtal och samarbete med olika myndigheter. 
Här nämns även bilagshantering samt deltagande i olika mässor. Andra uppgifter kan vara 
att hålla lektioner i elevens val och självkännedom samt att göra olika intressetest. Någon 
arbetar med arbetsmarknaden, yrkesprognoser och branscher. 
 
En av respondenterna tar upp vikten av självkännedom och motivationsarbete när det gäller 
vid vägledning. Enligt Cognitive Information Processing Theory (CIP) menas att det är viktigt 
att arbeta med en individs självkännedom och beslutsförmåga. Teorin tar även upp om det 
glapp som blir mellan nutid och en tänkt framtid och hur viktigt det är att arbeta med sina 
värderingar och prioriteringar. Enligt SOU 2019:4 är förslaget att en av delarna i ämnet 
Framtidsval kommer att vara val och framtidsplanering som ger möjlighet att låta eleverna 
arbeta med sin självkännedom. Även arbete med strategier för valkompetens inför olika 
valsituationer i framtiden ingår. Här ingår även att arbeta med förståelse för motivationens 
betydelse när det gäller att nå sina mål. 
 
 
 
 

0-5 år 5-10 år 10-15 år 15 år eller mer
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4.4 Etiska förhållningssätt 
 

Vetenskapsrådet (2002) har formulerat forskningsetiska principer där det grundläggande 
individskyddskravet har konkretiserades ner till fyra huvudkrav. I den ingår olika krav för 
konfidentiellt rapportskrivande. Dessa krav är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär bland annat att delge undersökningsdeltagare om dennes 
uppgift i studien samt informera om syftet med studien. Här ingår även att berätta att det är 
frivilligt att deltaga i studien. Samtyckeskravet innebär i stort att en undersökningsdeltagare 
själv bestämmer över sin medverkan i den aktuella studien. Konfidentialitetskravet handlar 
om sekretess och offentlighet och innebär att personuppgifter ska förvaras säkert. 
Nyttjandekravet innebär att insamlad data om en person endast får användas i 
forskningssyfte och inte för kommersiellt bruk (Vetenskapsrådet, 2002). 

I informationsbrevet (Bilaga 1) som vi skickade med enkäten skriver vi att personuppgifterna 
behandlas med respondenternas informerade samtycke och informerar om 
personuppgiftslagen. 

Som vi tidigare har nämnt funderar vi på anonymiteten när det gäller enkätutskick via e-post.  
Idag är det lätt att få tillgång till eller komma över digital information från datorer. Hur säkra 
kan vi vara på att vi intygar anonymitet för våra respondenter? När det gäller 
konfidentialitetskravet funderar vi även på hur data kan förvaras enligt sekretess. Vad 
händer vid stöld av våra datorer? Hur länge kan man ha kvar enkätsvaren på sin dator? Vad 
säger GDPR (General Data Protection Regulation)? 
 
 

5. Resultat & analys 
 
I kommande kapitel redovisas och sammanfattas resultaten från vår enkätundersökning och 
de remissvar som kommit in till utbildningsdepartementet. Resultaten från enkäten 
analyseras utifrån tidigare nämnda teorier och forskning inom området. 
 
 

5.1 Positiva och negativa effekter 
 
Alla studie- och yrkesvägledare svarade att de var utbildade studie- och yrkesvägledare utom 
två. Den ena var ej utbildad studie- och yrkesvägledare men lärare i grunden. Den andra var 
studerande och hade bara lite kvar på sin utbildning. De flesta hade arbetat minst fem år i 
yrket; sju av dem i mer än 15. Alla respondenter kände till utredningen (SOU 2019:4). De 
hade fått kännedom om den bland annat via vägledarkonferenser, forum för olika syv-
nätverk, Skolverket, tidningar, arbetsplatser samt Facebookgrupper.  
 
Enligt respondenterna överväger de positiva effekterna av studie- och yrkesvägledning som 
ämne i grundskolan. Tre av respondenterna ser inte några negativa effekter alls av det. 
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Beträffande de positiva effekterna nämner tre av respondenterna, att det bland annat skulle 
bli mer likvärdig information till fler elever, om studie- och yrkesvägledningen skulle ingå 
som ett ämne i läroplanen. Likvärdighetsperspektivet återfinns i de allmänna råden om 
Arbete med studie- och yrkesvägledning (Skolverket, 2013), som ska syfta till att studie- och 
yrkesvägledningen ska hålla hög kvalitet och bli likvärdig. Detta påpekar även utredarna i 
SOU 2019: 4. 
 
Enligt Larsen m.fl. (2011) kan vägledningsundervisning gynna elevernas beslutskompetens. 
Åtta av respondenterna menar att elevernas förmåga att välja, det vill säga elevernas 
beslutskompetens, kommer att gynnas. Det är framförallt elever från studieovana miljöer 
som har att vinna på en utvecklad studie- och yrkesvägledning (Magnuson & Starr, 2000). 
Forskarna menar att vuxna i elevens närhet, både i och utanför skolan, har en viktig uppgift 
att hjälpa eleven att få omvärldskunskaper och stötta eleven i dess kognitiva och sociala 
utveckling. Enligt CIP-teorin arbetar man utifrån vissa antaganden gällande den allmänna 
beslutsförmågan (Lovén, 2015). Det handlar om att fastställa strategier och mål kopplade till 
olika valalternativ. 
 
En annan positiv effekt, menar sex av respondenterna, är att undervisningen i studie- och 
yrkesvägledningen skulle bli en naturlig del av skolans vardag och man skulle inte behöva 
förklara varför studie- och yrkesvägledningen är viktig. En respondent anser att man som 
studie- och yrkesvägledare inte ska behöva hävda sig gentemot lärarna och kämpa för att få 
lektionstid. Detta tar även Zelmerlööw upp i tidningen “Skolvärlden” (Kvarntorp, 2018). Tre 
respondenter poängterar att studie- och yrkesvägledningen skulle få högre status i skolan, 
ämnet skulle stärkas och elevernas kunskap om arbetsmarknaden i stort skulle öka. I CIP 
finns en faktor som handlar om “occupation knowledge” vilket innebär hur man kan få tag i 
information som karaktäriserar olika yrken (Brown, 2002). Det skulle bli bättre förberedda 
elever när det gäller prao och gymnasieval.  
 
Tre respondenter understryker att eleverna skulle kunna arbeta långsiktigt utefter en röd 
tråd under flera år och få en garanterad utbildning i valkompetens. Sultana (2012) tar upp 
vikten av livslånga kompetenser och färdigheter som pågår hela livet, vilket kan innebära att 
strukturera och analysera information om sig själv samt att kunna göra välgrundade val. Det 
skulle bli större förståelse för att studie- och yrkesvägledning finns med i alla åldrar samt att 
eleverna kan göra mer realistiska och välgrundade val, enligt en av respondenterna. 
Gottfredson (2002) poängterar betydelsen av tidig vägledning; en individs 
karriärutvecklingsprocess börjar redan i barndomen. Hon menar, precis som utredarna av 
SOU 2019:4, att vägledningsaktiviteter med fördel kan initieras i grundskolans tidigare år. 
Eleverna behöver uppmärksammas tidigt på de yrken som finns tillgängliga i det omgivande 
samhället samt få hjälp att utveckla sin valkompetens.  
 
Ytterligare en positiv effekt av studie- och yrkesvägledning som ämne, uppger en 
respondent, är att man skulle slippa att skapa en plan för studie- och yrkesvägledningen, då 
den redan finns inskriven i läroplanen. Om skolpersonal byts ut finns redan en handlingsplan 
som grund för studie- och yrkesvägledningen på skolan. I dagens läroplan finns en koppling 
till arbetslivet, men ingenting om områden som valkompetens och självkännedom (SKOLFS 
2010:37). 
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När det gäller negativa faktorer svarar två av respondenterna bland annat att elever inte 
skulle vara motiverade eftersom de inte får något betyg i ämnet. Huvudansvarig utredare för 
SOU 2019:4, Ahnborg, menar tvärtom att ämnet, då det är så starkt kopplat till deras egen 
livsplanering, kommer att göra eleverna motiverade (Vägledaren, 2019).  
 
Organisationsmässigt kan det bli problematisk med ett nytt kunskapsområde. En respondent 
poängterar att det i många skolor redan finns en inriktning på skolan gällande elevens val, till 
exempel i idrott och matematik. Då är timmarna för elevens val redan fyllda. En annan 
respondent menar att ämnet framtidsval skulle få förhållandes mycket tid i schemat jämfört 
med andra ämnen. Det kan bli svårt att ta fram stoff till ämnet framtidsval eftersom det 
varken finns läromedel eller uppnåendemål, tror en respondent. Tre respondenter 
understryker att det måste vara klart vem som ska undervisa och att det kan bli diskussioner 
kring det. Är det studie- och yrkesvägledarna eller båda yrkesgrupperna tillsammans? 
Närmare 500 studie- och yrkesvägledare behöver anställas enligt utredarna av SOU 2019:4, 
vilket innebär en stor kostnad för arbetsgivarna. Även fortbildning av lärare och obehöriga 
studie- och yrkesvägledare får stora ekonomiska konsekvenser, menar två respondenter. 
Hälften av respondenterna nämner tidsbrist som en negativ faktor och hänvisar till bristen 
på tid för planering och uppföljning. På grund av tidsbristen kan dessutom de individuella 
samtalen bli lidande, befarar ett par respondenter.  
 
Åsemar (1985) menar att det finns en risk för ämnesisolering om lärarna inte släpper in 
studie- och yrkesvägledarna inom den reguljära undervisningen. En respondent tänker 
istället att det blir studie- och yrkesvägledningen som blir isolerad om det nya förslaget går 
igenom. En annan respondent ser en möjlighet till samarbete med olika professioner 
samtidigt som denne är orolig för att det ska bli ett isolerat ämne. Lovén (2015) tar upp 
förekomsten av ämnesisolering och menar att lärarna vill “hålla sig till sitt eget ämne” även 
om en av våra respondenter förespråkar ett samarbete med lärarna.  
 
 

5.2 Beredd att undervisa? 
 

På frågan om de skulle vara beredd att undervisa i ett eventuellt kommande ämne kallat 
framtidsval svarar sexton av nitton studie- och yrkesvägledare att de kan tänka sig det. De 
menar att de har kompetensen för att undervisa inom sitt kunskapsområde men att de också 
vill engagera lärarna i ämnet. En respondent nämner att det skulle kunna bli en plattform för 
att integrera karriärvägledning med skolans övriga pedagogiska aktiviteter och skulle göra 
det möjlighet att arbeta i projektform. En annan respondent menar att det i så fall skulle 
kunna inrättas en central tjänst där studie- och yrkesvägledaren åker runt och undervisar på 
olika skolor. Tre respondenter svarar nej på frågan och hänvisar till att det inte finns något 
utrymme rent tidsmässigt, att de inte har någon kompetens eller att de inte är pedagoger i 
grunden. 
 
En annan aspekt är frågan kring måldokument. Hur ska målformuleringar kunna utformas 
utifrån dubbla yrkesprofessioner om lärare och studie- och yrkesvägledare ska samarbeta? 
Två respondenter menar att det måste finnas klara måldokument för undervisningen och att 
det inte får bli godtyckligt utifrån en enskild studie- och yrkesvägledares tankar och idéer. 
Det måste finnas tydliga riktlinjer för vad som ska ingå i varje kunskapsområde inom ämnet 
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framtidsval. I utredningen finns förslag för de tre olika delarna inom respektive 
kunskapsområde inom ämnet Framtidsval - utbildningsvägar och yrkesområden, arbetsliv 
och samhälle, val och framtidsplanering som vi tidigare redogjort för i 3. Detta kan kopplas 
både till livslång och likvärdig utbildning utifrån forskning på området. Majoriteten av 
respondenterna har svarat att flera av delarna i ämnet framtidsval redan görs inom den vida 
vägledningen, dock i mindre skala. 
 
I övrigt framkommer att det måste satsas på fortbildningsinsatser för lärare och huvudmän 
och det måste bli mer tydliga krav på huvudmännen hur detta ska kunna organiseras. 
 
 

5.3 Svarsanalys 
 

Från början såg vi positivt på att med en fråga om huruvida studie- och yrkesvägledarna var 
utbildade eller ej, men insåg när vi fick tillbaka svaren att frågan inte var så relevant. Nu 
svarade nästan alla att de var utbildade. Frågan är om det hade blivit en markant skillnad i 
svaren beroende på om respondenterna var utbildade vägledare eller inte. De flesta hade 
arbetat minst fem år i yrket. Hur insatta de är i detta ämne tror vi inte har någon större 
betydelse när det gäller yrkeserfarenhet, eftersom utredningen har haft stort genomslag i 
både tidningar och på internet i olika forum. Vi insåg att två av frågorna i enkäten var ganska 
lika i sin utformning “Hur ser nuvarande undervisning ut på skolan gällande studie- och 
yrkesvägledning?” och “Arbetar du med vid vägledning idag och i så fall hur?”. Det blev ingen 
större skillnad i svaren på frågorna. Vi skulle kunna ha tagit bort en av frågorna eller ändrat 
någon av frågorna. Här framkommer bland annat prao-information, gruppvägledning, 
administrativa arbetsuppgifter, övningar i självkännedom med mera. Vidare framkommer 
samarbete med arbetsmarknaden samt olika behörighetskrav. Ovan nämnda områden tas 
upp i delarna utifrån ämnet framtidsval i utredningen. Det förekommer alltså redan arbete 
med dessa moment i undervisningen som finns i utredningens förslag. Det var intressant att 
se att många svar redan innehöll sådant som utredningen föreslår som kunskapsområden. 
En följd av frågan gällande undervisning var hur dessa kunskapsområden skulle kunna 
integreras på ett bra sätt i skolan, samt vem är ansvarig för dessa. 

Vi antog att alla kände till vad vid vägledning betydde men det visade sig att så inte var fallet. 
En av respondenterna undrade vad vi menade med ”vid” vägledning. Ett par respondenter 
svarade att de hade individuella samtal, vilket egentligen ingår i den snäva vägledningen. 

En annan aspekt av enkätsvaren är frågan om vem som ska ansvara för detta nya ämne och 
flera av respondenterna är osäkra på hur ämnet ska genomföras i praktiken. Är det endast 
studie- och- yrkesvägledarna, lärarna eller båda yrkesgrupperna tillsammans som ska 
undervisa i ämnet? Hur ska samarbetet se ut? Professor Lundahl påpekar i sitt samtal med 
oss, att studie- och yrkesvägledarna inte är behöriga att undervisa eftersom studie- och 
yrkesvägledarutbildningen inte ger lärarbehörighet. Det framför också två av 
respondenterna, som inte anser sig ha rätt utbildning för att undervisa. En farhåga hos 
merparten av respondenterna är att inte få tid till planering och uppföljning av ämnet. De 
menar att ett stort antal studie- och yrkesvägledare skulle behöva anställas och eventuellt 
vidareutbildas, vilket också tas upp i utredningen. Enligt dem skulle det få stora ekonomiska 
konsekvenser om förslaget går igenom.  
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De viktigaste perspektiven utifrån vägledningens utveckling och nuläge tycker vi belyses 
utifrån arbetsmarknads- och likvärdighetsperspektivet i SOU 2019:4. Dessa perspektiv 
framkommer även i våra enkätsvar. 
 
 

5.4 Vad säger remissinstanserna? 
 
SOU 2019:4 har skickats ut till 89 remissinstanser. (Bilaga 5). Sista svarsdag är den 31 maj 
2019. Av de 19 remissvar som hittills kommit in tillstyrker åtta förslaget och fyra avstyrker 
det. Sju av dem är neutrala eller har inte yttrat sig i frågan. De positiva faktorer som har lyfts 
fram från remissvaren är bland annat förutsättningar för bättre matchning senare i 
arbetslivet och vikten av elevernas rätt till både individuell och generell vägledning. Vidare 
framkommer ett breddat deltagande i studier samt kompetensförsörjning. Att kunna göra 
väl underbyggda val, vikten av tidig vägledning och möjlighet att minska den sociala 
snedrekryteringen till högre utbildning är andra positiva faktorer som framkommer. 
Förslaget gagnar elever med funktionsnedsättning, menar Myndigheten för delaktighet, och 
är särskilt positiv till kopplingen till FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning.  
 
En negativ faktor som framkommer i remissvaren är bland annat att förslaget bidrar till att 
det finns en risk att sänka måluppfyllelsen i skolan och ser hellre att tiden för elevens val 
används till de befintliga ämnena. Eftersom det är brist på studie- och yrkesvägledare är det 
olyckligt att använda denna yrkeskategori till schemalagd undervisning. 
Kompetensförsörjning och kvalitetssäkring är andra faktorer som framförs. Förslaget innebär 
stora kostnader eftersom det kommer att krävas fler utbildade studie- och yrkesvägledare. 
Sveriges största lärarorganisation, Lärarförbundet, avstyrker förslaget och menar att de som 
idag arbetar som studie- och yrkesvägledare samt skolledare skulle få större 
arbetsbelastning. Detta, anser Lärarförbundet, kan leda till stress och i förlängningen ett 
ökat antal sjukskrivningar. Även ansvarig myndighet för det offentliga skolväsendet, 
Skolverket, avstyrker förslaget och hävdar att det finns en risk för att integreringen av 
skolämnena försvinner om studie- och yrkesvägledningen skulle bli ett eget ämne. 
Myndigheten poängterar att det redan finns information och stödmaterial att erbjuda till 
skolorna inom kunskapsområdet. Den lärarledda undervisningen skulle minska och det 
ursprungliga syftet med elevens val, det vill säga möjligheten att bredda eller fördjupa sig i 
ett ämne, skulle gå förlorat. 
 
 

5.5 Sammanfattande slutsatser 
 

• Hur ser arbetet med studie- och yrkesvägledningen ut i grundskolan utifrån 
styrdokument samt vid och snäv vägledning? 

 
Respondenternas svar bekräftar det Skolinspektionen kom fram till i sin granskning 
från 2013. Den snäva vägledningen dominerar stort och det lämnas inte mycket 
utrymme till den vida. Samarbete med lärare sker, men inte i så stor utsträckning. 
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Lärare och skolledare har begränsad kännedom om vad som står i styrdokument och 
Skolverkets allmänna råd om Arbete med studie-och yrkesvägledning (2013). 
 

• Finns ett behov av en utvecklad studie- och yrkesvägledning och i så fall varför? 
 
Enligt SOU 2019:4, tidigare rapporter och granskningar finns ett behov av en 
utvecklad studie- och yrkesvägledning. För det första tyder forskning på att barn och 
ungdomar vinner på att få undervisning i studie- och yrkesvägledning, inte minst de 
som kommer från studieovana miljöer (Larsen m.fl., 2011). Det är fråga om 
likvärdighet; att alla får kunskap om arbetsmarknaden och möjlighet att träna 
färdigheter som leder fram till karriärkompetens (SOU 2019:4). Detta menar också 
ett par av respondenterna i enkäten. Skolverket och Skolinspektionen har pekat på 
brister i skolornas studie- och yrkesvägledning sedan flera år tillbaka (Skolverket 
2007; Skolinspektionen 2013). Ännu har det inte skett några revolutionerande 
förändringar vare sig enligt utredarna av SOU 2019:4 eller vår undersökning. För det 
andra är många yrken utan krav på högskoleutbildning idag bristyrken och 
kompetensförsörjningen inom dessa behöver säkerställas (Dir. 2017:116). Om inte, 
kommer Sveriges ekonomi inte att utvecklas som den skulle kunna göra. Idag väljer få 
ungdomar yrkesprogram på gymnasieskolan. Med mer kunskap om arbetsmarknaden 
i stort och om olika yrken menar utbildningsdepartementet i sitt kommittédirektiv att 
fler skulle gå vidare till yrkesutbildningar. 

 
• Vilka effekter, såväl positiva som negativa, kan studie- och yrkesvägledning 

generera om det ingår som ett ämne i grundskolan? 
 

• Eleverna blir bättre förberedda för framtiden och på att göra förnuftiga val. De får 
träning i att utveckla sin karriärkompetens. Studie- och yrkesvägledningen blir mer 
likvärdig. 

• Studie- och yrkesvägledningen får högre status.  
• Lärare och skolledare måste sätta sig in i syv-verksamheten och dess betydelse för 

eleverna. 
• Studie- och yrkesvägledarna behöver inte leta tid för sina undervisnings- eller 

informationstillfällen. Lärarna får ha sin undervisningstid i sina ämnen. 
• Studie- och yrkesvägledningen kan integreras på ett bättre sätt genom samarbete 

med andra ämnen. 
• Det kan bli svårt att få tid i schemat för ytterligare ett ämne, speciellt i de fall där det 

finns inriktningar på elevens val-tid.  
• Det kan få stora ekonomiska konsekvenser, då troligen fler studie- och 

yrkesvägledare behöver anställas och lärare och outbildade studie- och 
yrkesvägledare behöver fortbildas. 

• Det kan bli en konflikt gällande olika anställningsvillkor för lärare och studie- och 
yrkesvägledare. 

• Vissa studie- och yrkesvägledare känner sig inte bekväma med att undervisa och 
anser sig inte ha kompetens för det. 
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6. Diskussion  
 
I skollagen står det att man som elev ska ha tillgång till vägledning. Vad innebär att “ha 
tillgång till” vägledning? Elever ska ha tillgång till “personal med sådan kompetens att deras  
behov av vägledning inför val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet kan tillgodoses” 
(SOU 2019:4, s. 102). Alla som arbetar i skolan har ett gemensamt ansvar för studie- och 
yrkesvägledningen men olika yrkeskårer har olika roller gällande vägledning och information 
till eleverna. Under arbetets gång har det framkommit att det har varit ett frågetecken 
gällande ansvarsfrågan om förslaget skulle gå igenom. Många lärare och skolledare har ingen 
eller begränsad kännedom om styrdokumenten gällande studie- och yrkesvägledning. 
 
Initialt hade vi diskussioner om vad vi skulle kalla utredningens förslag angående framtidsval; 
ämne eller något annat, till exempel kunskapsområde. I utredningen använder man det 
neutrala uttrycket “obligatoriskt inslag med tilldelad tid”. 
 
I enkäten frågade vi om hur studie- och yrkesvägledare arbetar med vid vägledning och på 
vilket sätt. Vi utgick ifrån att ingen hade detta obligatoriska inslag med tilldelad tid. Under 
arbetets gång fick vi kännedom om flera skolor som redan arbetar utifrån utredningens 
förslag. Via en kurskamrat fick vi information om en grundskola i Mellansverige som redan 
har studie- och yrkesvägledning som ett obligatoriskt inslag i kursplanen på 40 minuter per 
vecka. På den aktuella skolan menar man att detta går att genomföra för att just den rektorn 
är positiv till en sådan undervisning. Personalen är medveten om att det är hela skolans 
ansvar och lärarna delar på ansvaret för undervisningen. I TV-programmen “SYV - hela 
skolans ansvar” och “Valkompetens” i Utbildningsradions serie Lärlabbet (Utbildningsradion, 
2018) finns fler exempel på skolor som har studie- och yrkesvägledning på schemat. Bland 
annat får man en inblick i Frillesåsskolans (Kungsbacka kommun) och Källtorpskolans (Järfälla 
kommun) arbete med studie- och yrkesvägledning. I efterhand inser vi att vi kunde ha 
undersökt om det fanns någon grundskola som redan arbetade utifrån utredningens förslag 
eller på ett liknande sätt.  
 
Om inte lärarna är beredda att undervisa i studie- och yrkesvägledning kommer det att 
behövas anställas ett stort antal studie- och yrkesvägledare. Hur ska dessa kunna rekryteras, 
när det redan nu råder en brist? Var går gränsen mellan information/vid vägledning och 
undervisning? Det finns många som anser att studie- och yrkesvägledare redan bedriver 
undervisning till exempel genom gruppvägledning, information och så vidare. 
 
I remissvaren finns flera förslag utifrån olika aspekter, som kompletterar utredningens. En av 
kommunerna som välkomnar utredningen kommer till exempel med det kontroversiella 
förslaget att anställa en ny personalkategori kallad “syvish”. Denna skulle arbeta konkret 
med elever i grupp under handledning av utbildade studie- och yrkesvägledare. Således 
skulle de vara ett slags syv-assistenter till ordinarie studie- och yrkesvägledare. Detta för att 
komma till rätta med bristen på studie- och yrkesvägledare. Ska vi bli oroade för att 
“syvishar” tar över den ordinarie studie- och yrkesvägledningen? 
 
Som tidigare nämnts är forskning rörande studie- och yrkesvägledning ett växande område 
(Sultana 2012; Larsen m.fl., 2011) och Sverige är inget undantag. “Att komma vidare. Unga 
utan fullständig grundskola och stödet för att finna framtidsvägar i olika lokala kontext” 
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(2019) är ett pågående forskningsprojekt inom UPU, Utbildningspolicy och ungas 
övergångar. Projektet leds av professor Lundahl och beräknas bli klart under 2022. Det skulle 
vara intressant att ta del av denna forskning som en följd av SOU 2019:4 och se vilken roll 
vägledning i grundskolan spelar däri. 
 
I början av skrivprocessen var vi själva positiva till och blev engagerade i framtidsval och 
tänkte att det lät spännande att göra studie- och yrkesvägledningen till ett eget ämne. Vi är 
båda pedagoger i grunden och såg utvecklingsmöjligheter för en fördjupad och utvecklad 
studie- och yrkesvägledning. Under arbetets gång och efter att ha analyserat svaren har vi 
blivit alltmer kritiska till förslaget. Vi har fått upp ögonen för olika begränsningar och 
konsekvenser, både organisationsmässiga och ekonomiska, av detta förslag. Vår åsikt är att 
det kan gå att genomföra, men då krävs förutsättningar för planering, utförande och 
uppföljning, både på organisations- grupp- och individnivå. 
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Bilagor 

Bilaga 1 
 

 

Informationsbrev                                   Stockholm 2019-04-15 

 Hej! 

Vi är två distansstuderande på studie- och yrkesvägledarprogrammets sista termin vid Umeå 
Universitet. Vår C-uppsats handlar om huruvida studie- och yrkesvägledningen kan komma 
att bli ett eget ämne i skolan. Vi har utgått från statens offentliga utredningar SOU 2019:4 
”Framtidsval – karriärvägledning för individ och samhälle”. Vår uppsats kommer bland annat 
att belysa hur processen kom till när det gäller en utökad studie- och yrkesvägledning, vilka 
positiva effekter studie- och yrkesvägledning kan generera om det ingår som ett ämne i 
grundskolan samt hur studie- och yrkesvägledning som ämne skulle kunna utformas. 

Personuppgifterna behandlas enligt ditt informerade samtycke. Deltagande studien är helt 
frivilligt. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att ange orsak, vilket dock inte 
påverkar den behandling som skett innan återkallandet. Alla uppgifter som kommer oss till 
del behandlas på ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av dem. 

Uppgifterna kommer att bevaras till dess att uppsatsarbetet godkänts och betyget har 
registrerats i Umeå universitets studieregister för att sedan förstöras. 

Umeå universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt personuppgiftslagen 
(dataskyddsförordningen från och med den 25 maj 2018) har du rätt att gratis få ta del av 
samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Du har även 
rätt att begära radering, begränsning eller att invända mot behandling av personuppgifter, 
och det finns möjlighet att inge klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till 
dataskyddsombudet på Umeå universitet är pulo@umu.se 

Det tar ungefär tio minuter att svara på frågorna. Vi vet att det är påsklov men vi vore ändå 
väldigt tacksamma om ni har möjlighet att svara på denna enkät senast söndag 28 april. 

Med vänlig hälsning, Carolina och Magdalena 
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Samtyckesblankett 

Samtycke till att delta i studien: 

Studie- och yrkesvägledning som ämne – en möjlig framgångsfaktor i skolan? 

Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta. 

Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta mitt 
deltagande i studien utan att ange något skäl. 

Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien och godkänner att Umeå 
universitet behandlar mina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning 
och lämnad information. 

Underskrift                                                                Ort och datum 

_______________________                                 ________________________ 

Jag väljer att delta i studien och godkänner att Umeå universitet behandlar mina 
personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och lämnad information. Sätt 
ett X       

                                      ___________ 

 Studerande: 

Magdalena Lindfelt                                                  Carolina Eriksson 

mali0771@student.umu.su                                    caer0096@student.umu.se 

 
Handledare: 

Universitetslektor Rolf Hugoson 

rohu0002@umu.se 

                                         

 



 

Bilaga 3 

Enkätfrågor  

1.  Är du utbildad studie- och yrkesvägledare? 

Sätt ett kryss (x) efter ditt svar. 

 Ja   Nej 

2.  Hur många år har du varit i yrkesrollen? 

Sätt ett kryss (x) efter ditt svar. 

 0-5 år 

 5-10 år   

 10-15 år 

 15 år eller mer 

  

3. Känner du till SOU 2019:4, Framtidsval- karriärvägledning för individ och samhälle, 
betänkande av utredningen om en utvecklad studie- och yrkesvägledning?  Sätt ett kryss 
(x) efter ditt svar. 

 Ja 

Nej 

Om svaret är ja, var har du fått information om utredningen? 

Känner du inte till utredningen finns en sammanfattning av den i slutet av enkäten.* 

 

 

4. Hur ser nuvarande undervisning ut på skolan gällande studie- och yrkesvägledning? 

 



 

5. Hur stor del, anser du, är snäv/ vid vägledning i ditt arbete? Svara gärna i procent! 

 
6.  Arbetar du med vid vägledning idag och i så fall hur? 

 
7.  Vad ser du som studie- och yrkesvägledare för positiva effekter om studie och 
yrkesvägledningen skulle ingå som ett ämne i läroplanen? 

 
8.  Ser du några negativa faktorer med studie- och yrkesvägledning som ett eget ämne? I 
så fall vilka? 

9.  Skulle du vara beredd att undervisa i ett sådant ämne? Vidareutveckla gärna, 
varför/varför inte? 

 
10. Övriga kommentarer 

                                                     Tack för din medverkan! 
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*SOU 2019:4 Framtidsval - karriärvägledning för individ och 
samhälle 

 
I mer än 20 år har behovet av att utveckla skolans studie- och yrkesvägledning lyfts 
fram i olika sammanhang. Redan 1997 visade Skolverkets Utvärdering av grundskolan 
– UG 95 på avsevärda brister. En liknande bild ges i Utbildningsutskottets uppföljning 
2018. Däremellan har en rad statliga utredningar, myndighetsgranskningar, 
forskningsstudier och andra undersökningar pekat på det faktum att målet om en 
bred och integrerad studie- och yrkesvägledning i enlighet med styrdokumenten inte 
har fått något riktigt genomslag. Denna bild förstärks också av erfarenheterna från 
den här utredningens arbete som visar på brister när det gäller tillgång till studie- och 
yrkesvägledning och stora variationer i kvalitet på den vägledning som erbjuds. 

Detta är problematiskt ur ett likvärdighetsperspektiv och påverkar elevers 
möjligheter att fullfölja sin utbildning. En väl använd studie- och yrkesvägledning kan 
bidra till att öka studiemotivationen och är ett viktigt verktyg i arbetet för att öka 
måluppfyllelsen och höja kvaliteten i skolan generellt. Brister i studie- och 
yrkesvägledningen påverkar inte bara enskilda elever. Det skapar också problem ur 
ett samhälleligt perspektiv, t.ex. i form av kostnader för felval och avhopp men också 
för annat som följer av svårigheter med etablering på arbetsmarknaden. 

En väl fungerande vägledning är viktig för kompetensförsörjningen och för en 
förbättrad matchning på arbetsmarknaden. Det är därför betydelsefullt att även den 
som avser att påbörja utbildning får tillgång till studie- och yrkesvägledning utifrån 
sina behov och förutsättningar. Studie- och yrkesval som begränsas av kön eller av 
social eller kulturell bakgrund riskerar att leda till ökad segregation och 
snedrekrytering. Att studie- och yrkesvägledning är en viktig verksamhet kan alltså 
konstateras utifrån en rad olika perspektiv. 

Samtidigt som många har pekat på vikten av väl fungerande studie- och 

yrkesvägledning har det konstaterats stora brister när det gäller kunskaper om 
vägledningens möjligheter och vad man kan förvänta sig av studie- och 
yrkesvägledningen. Styrning och ledning är svag. Den nuvarande regleringen av 
studie- och yrkesvägledningen är alltför övergripande och ger inte huvudmän och 
rektorer tydlig ledning i vad som förväntas av dem. Utöver det stöd som formuleras i 
läroplanernas övergripande mål och riktlinjer finns i dag ett visst stöd endast i några 
kurs- och ämnesplaner. Mål och planering för verksamheten saknas ofta och det 
systematiska kvalitetetsarbetet brister. 

Det som behövs och som tiden nu är mogen för är ett antal genomgripande 
förändringar. Utredningen föreslår därför ett paket av fem huvudsakliga åtgärder. 

  



 

1. Ett förtydligande av vad vägledning är, att den kan vara både individuell och generell 
och ska benämnas karriärvägledning. 

  

2. Ett förtydligande av elevers tillgång till individuell karriärvägledning. 

  

3. Tydligare krav på att individuell karriärvägledning ska erbjudas vid vissa tillfällen         

   

4. Förstärkning av det generella karriärvägledningsperspektivet i olika ämnen. 

  

5. Ett nytt obligatoriskt inslag med tilldelad tid, benämnt framtidsval, ska införas i 
grundskolan, grundsärskolan och specialskolan. 
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Remissinstanser 

Arbetsförmedlingen  

Arbetsgivarverket  

Barnombudsmannen  

Boxholms kommun  

Centrala studiestödsnämnden 

Datainspektionen  

Delegationen för unga och nyanlända till arbete 

Diskrimineringsombudsmannen  

Eda kommun  

Ekonomistyrningsverket 

Eskilstuna kommun 

Folkbildningsrådet  

Friskolornas riksförbund  

Funktionsrätt Sverige  

Företagarna 

Gotlands kommun  

Gävle kommun  

Göteborgs kommun  

Hammarö kommun  

Haninge kommun  

Herrljunga kommun 

Hällefors kommun  

Högskolan Dalarna  



 

Idéburna skolors riksförbund  

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering  

Kalix kommun 

Klippans kommun 

Kristianstads kommun  

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin  

Landskrona kommun 

Landsorganisationen i Sverige (LO)  

Landstinget i Kalmar län  

Landstinget i Västerbottens län  

Landstinget i Västra Götalands län  

Lika Unika 

Lunds universitet  

Lärarförbundet  

Lärarnas riksförbund  

Malmö kommun 

Malmö Universitet  

Malung-Sälens kommun  

Migrationsverket  

Myndigheten för delaktighet  

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 

Myndigheten för yrkeshögskolan  

Norrköpings kommun  

Norrtälje kommun  

Nynäshamns kommun 

Olofströms kommun 



 

Piteå kommun  

Regelrådet Riksdagens ombudsmän (JO)  

Sameskolstyrelsen  

Simrishamns kommun  

Skara kommun  

Skolforskningsinstitutet 

Skolväsendets överklagandenämnd  

Specialpedagogiska skolmyndigheten  

Statens institutionsstyrelse 

Statens skolinspektion  

Statens skolverk  

Statskontoret  

Stockholms läns landsting  

Stockholms universitet  

Svenska Science Centers  

Svenskt Näringsliv  

Sveriges akademikers centralorganisation (SACO)  

Sveriges Elevkårer 

Sveriges elevråd,  

SVEA Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)  

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)  

Sveriges Skolledarförbund  

Sveriges Vägledarförening  

Särskolans och specialskolans yrkesvägledares ideella förening (SYVI)  

Teknikföretagen  

Tillväxtverket  



 

Tjänstemännens Centralorganisation (TCO)  

Tranås kommun 

Umeå universitet 

Ung Företagsamhet  

Universitetskanslersämbetet  

Universitets- och högskolerådet 

Vaxholms kommun  

Vellinge kommun  

Vimmerby kommun  

Vuxenstuderandes intresseorganisation  

Åsele kommun  

Åstorps kommun 

Ödeshögs kommun 
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