
 

 

  

 

 

 

 

Examensarbete för studie- och yrkesvägledarprogrammet, 15 hp 

Studie- och yrkesvägledarprogrammet, 180 hp 

Vt 2019   
 

 

Vem väljer vägledning 
En kvantitativ studie om vilka som söker studie- 
och yrkesvägledning inför gymnasievalet utifrån 

social bakgrund och kön 
Jenny Granholm & Edward Sandström 

 



 

 

Sammanfattning 
Denna uppsats handlar om elevers studie- och yrkesvägledning i grundskolan 

inför gymnasievalet. Syftet är att få en bild av vilka elever som söker sig till studie- 

och yrkesvägledning i grundskolan utifrån kön och social bakgrund och hur 

vägledningen tar form när eleverna möter den. Tidigare forskning visar att elever 

begränsar sitt val utifrån sin sociala bakgrund och att grundskolan har omfattande 

brister i arbetet att förbereda elever för valsituationer som gymnasievalet. Bland 

annat är kontinuerlig vägledning sällsynt. Genom en enkät som delades ut till 

elever som går första året på ett nationellt högskoleförberedande 

gymnasieprogram och yrkesprogram har kvantitativ data samlats in om detta. 

Resultatet visar att det är få elever som tar eget initiativ att prata med en studie- 

och yrkesvägledare. Bland de elever som tar eget initiativ att kontakta en studie- 

och yrkesvägledare är majoriteten från studievana hem. De män som svarat på 

enkäten utmanar rådande könsnormer där män är mindre benägna att söka hjälp. 

Resultatet av studien lockar till en diskussion om arbetssätt hos studie- och 

yrkesvägledare i grundskolan samt deras givna förutsättningar från rektorer och 

huvudmän att utföra sitt arbete. 
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Inledning  
Ett av de första stora vägskälen vi idag möter är just gymnasievalet. Där kan elever 

ofta känna att de ska bestämma hela sitt framtida liv. Att som ung föreställa sig sin 

framtida karriär är idag mer osäkert än tidigare. Snabba förändringar på 

arbetsmarknaden samspelar med ett snabbt ökande informationsflöde samt en 

snabb teknikutveckling i samhället vilket ger fler och fler valmöjligheter för individen. 

Gymnasieskolan spelar idag en viktig roll som länk mellan den obligatoriska 

grundskolan och eftergymnasiala studier såväl som arbetslivet. Övergången till 

gymnasieskolan från grundskolan sker för i princip samtliga elever i Sverige. Mindre 

än en procent har inte påbörjat någon form av gymnasieutbildning två år efter 

avslutad grundskola (MUCF, 2017). 

 

Tidigare forskning av ungdomars valprocess inför gymnasievalet har fokuserat på 

effekten av faktorer som social bakgrund, etnicitet eller kön i individens val av 

utbildning (Skolverket, 2011). En studie av Lund (2006) berättar att valen ungdomar 

gör idag reproducerar deras föräldrars ekonomiska, sociala och kulturella resurser, 

från en generation till den nästa. Social bakgrund och kön agerar starka 

styrningsmekanismer när eleverna väljer gymnasieprogram. Trots gymnasiereformer 

som haft syfte att öka valfrihet har ungdomar fortsatt att välja traditionsinriktade val 

(Lund, 2006). Lagar och regler förordar att alla ska ha tillgång till studie- och 

yrkesvägledning, oavsett kön eller social bakgrund (SFS 2010:800; Skolverket, 

2013). Alla elever i Sverige ska ha möjlighet till att göra väl grundade studie- och 

yrkesval där varken elevers sociala bakgrund eller kön ska styra, och där alla har 

tillgång till samma kunskap om de vägar som finns att gå inom arbete och utbildning 

(SOU, 2019:4). Som nämnt ovan ska inte social bakgrund eller kön påverka vilka 

som får ta del av studie- och yrkesvägledning och inte, men vi som författare ställer 

oss frågande hur detta ser ut i praktiken. Studien undersöker därför vilka som 

uppsöker studie- och yrkesvägledning i samband med gymnasievalet. Data har 

insamlats via en kvantitativ enkätundersökning som knappt 100 elever svarat på. 

Studien kommer också fokusera på vilka elever vänder sig till när de har frågor om 

gymnasievalet och hur nöjda eleverna var med hjälpen de fick under gymnasievalet.



 

 

 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att analysera och beskriva vilka elever utifrån social 

bakgrund och kön som sökt upp vägledning innan de började på ett nationellt 

yrkes- eller högskoleförberedande gymnasieprogram. 

x Vilka elever sökte sig till studie- och yrkesvägledning utifrån social 

bakgrund och kön? 

x Vart vänder sig elever utöver studie- och yrkesvägledaren för stöd och 

hjälp vid gymnasievalet? 

x Vilket resultat gav den stöd och hjälp som eleverna fick i gymnasievalet? 

Bakgrund 
I bakgrunden kommer först etiska riktlinjer för studie- och yrkesvägledare 

presenteras i följd av teoretiska ansatser och begreppsförklaring. Efter teori 

presenteras tidigare forskning som sätter in studien i dess forskningsfält.  

Etiska riktlinjer för studie- och yrkesvägledare 

Studie- och yrkesvägledarens ska arbeta för medvetna karriärval för individer där 

de får stå fria från särintressen, samt vägledning som baseras på jämlikhet, 

vetenskaplig grund och med individen i centrum. Sveriges vägledarförening är en 

intresseförening som verkar för att stärka och utveckla karriärvägledning som 

verksamhet och profession. De etiska riktlinjerna utgår från FN:s deklaration om 

de mänskliga rättigheterna, UNICEFs Barnkonventionen, m.m. Syftet med de 

etiska riktlinjerna är att de ska fungera som ett stöd för de som arbetar med 

vägledning och för de som möter vägledning. Förutom ett antal punkter i de etiska 

riktlinjerna som är uppdelade i profession, individ och samhälle är de centrala 

delarna av riktlinjerna alla människors lika värde, individen i centrum och 

vetenskaplig teori och metod. Bland annat ska vägledaren främja individers 

medvetna och övervägda studie- och yrkesval samt sätta individen i centrum och 

stå fri från särintressen. Vägledaren ska sträva efter att ge relevant, tydlig och 

objektiv information (Sveriges vägledarförening, 2017).  
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Begreppsförklaring 

Kön 

Studien syftar till att analysera vilka som söker stöd av studie- och yrkesvägledare 

till gymnasievalet ur ett genusteoretiskt perspektiv, där utgångspunkten är 

Connells (2015) definition om kön som en social konstruktion och struktur. Genus 

och kön är något som skapas i det sociala rummet, i individens interaktion med 

samhället. Genom att se individens återupprepande beteenden kopplat till kön går 

det att säga se genus och kön som en social struktur som formar människan 

utefter vad som förväntas och accepteras av omgivningen (Connell, 2015). 

 

Social bakgrund 

Studiens definition av social bakgrund är tagen utifrån 

Universitetskanslersämbetets definition där föräldrarnas utbildningsnivå är den 

avgörande för den sociala bakgrunden. Definitionen beskriver att den sociala 

bakgrunden anses viktig att ha i beaktning då ungdomar har en tendens att 

reproducera sina föräldrars utbildnings- och yrkesval. Ju lägre utbildning föräldern 

har desto mindre sannolikt är det att barnet studerar vidare (UKÄ, 2017). Med 

denna bakgrund har eleverna som deltagit i studien fått fylla i sina föräldrars 

utbildningsnivå och efter detta blivit sorterade efter social bakgrund: studievant 

hem/ ej studievant hem. Studievant hem definieras där minst en av föräldrarna 

har högskola/universitet som högsta utbildning. Ej studievant hem definieras när 

föräldrarna har max gymnasium som högsta utbildning. 

 

Teoretisk bakgrund  

Careership, Hodkinson & Sparks 

Careershipteorin bygger på Pierre Bourdieus teori om fält, kapital och habitus, där 

habitus avser ett system av inlärda och varaktiga dispositioner som strukturerar 

individens perception, preferenser och handlingar. Habitus är också ett 

värderingssystem avseende vad individen objektivt och subjektivt uppfattar som 

bra och dåligt, ont och gott, värdefullt och värdelöst Phil Hodkinson och Andrew 

Sparkes presenterade 1997 sin karriärteori careership med avsikt att undvika att 

gå i fällorna av underförstådd social determinism eller motsatsen, perspektivet på 

unga som helt fria och självbestämmande (Sparks & Hodkinsons, 1997).  
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Lundahl (2010) beskriver Careership i sin studie från 2010 som presenteras i Att 

bana vägen och teoretiska beskrivningen av teorin som presenteras här, har 

utgått från hennes beskrivning.  

 

Careership innehåller tre dimensioner: (1) pragmatiskt-rationellt beslutsfattande, 

(2) individens interaktioner med andra inom utbildningsfältet, där resurser är 

ojämlika samt (3) vändpunkter och rutiner som bildar individens karriärbana. 

Pragmatiskt-rationellt beslutsfattande 

Enligt careership teorin är karriärval pragmatiska och begränsat rationella; de 

formas utifrån individens habitus och kapital samt interaktioner med kontexten 

individen befinner sig i. Karriärbeslut fattas inom individens handlingshorisont, 

som i sin tur formas av individens habitus. Handlingshorisonten utgör de alternativ 

som individen uppfattar som intressanta, attraktiva och genomförbara, till skillnad 

från de ointressanta, omöjliga och oattraktiva alternativen som sorteras bort. 

Detta skiljer sig åt både beroende på individen som betraktar, och utbudet på den 

lokala utbildnings- och arbetsmarknaden. 

Interaktioner baserade på ojämlika resurser och makt 

Ungas hantering av valsituationer och karriärbeslut sker i tre typer av interaktioner 

i form av förhandlingar, konflikter, eller allianser. Dessa interaktioner sker med 

föräldrar, representanter för utbildnings och arbetsmarknaden, vänner och andra 

aktörer. De som ungdomarna interagerar med har vitt skilda mängder av socialt, 

ekonomiskt, symboliskt och kulturellt kapital och makt.  

Karriärförlopp med vändpunkter och rutiner 

Hodkinson och Sparkes vänder sig emot den klassiska beskrivningen av karriär 

som en tydlig linje som går framåt, eftersom den osynliggör det unika och 

oförutsägbara i individers liv, och menar att karriärförloppet består av rutiner som 

bryts upp av vändpunkter. Vändpunkter sker på grund av brytpunkter. Brytpunkter 

kan vara övergångar från ett yrke till ett annat, eller från utbildning till 

arbetsmarknaden. Tre typer av brytpunkter beskrivs; 

Strukturella brytpunkter, som är institutionaliserade och kommer alltid vid en 

bestämd tidpunkt. Exempelvis slutet av en utbildning, tidpunkten då pensionen 

börjar.  
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Frivilliga brytpunkter, som individen själv initierar. 

Påtvingade brytpunkter, som orsakas av yttre faktorer eller andras handlingar. 

Dessa kan komma plötsligt och har en oförutsägbar karaktär. Exempelvis ett 

företag går i konkurs vilket leder till arbetslöshet, en olycka tvingar en individ till 

sjukskrivning. Politiska beslut eller globala händelser. 

En individs karriär består av val, som fattats inom individens handlingshorisont 

som formats av dess habitus, i interaktioner med aktörer med ojämlika resurser, i 

samband med vändpunkter. Däremellan kommer rutiner av varaktighet som 

avbryts av brytpunkter där nya val behöver fattas.  

Theory of circumscription and compromise, Gottfredson 

Teori theory of circumscription and compromise (TCC) förklarar hur unga gör 

begränsningar och kompromisser i valsituationer och karriärval. Barn och 

ungdomars förväntningar på arbetslivet och deras förhoppningar skiljer sig åt 

utifrån kön, social och kulturell bakgrund, och centrala begrepp i teorin TCC är 

självbild/ självuppfattning, avgränsning och kompromiss. Teorin betonar att 

människor värderar sitt sociala liv högt och strävar efter att skydda sin sociala 

tillhörighet, och individens uppfattning om sig själv varefter de kommer följa 

rådande normer. Då äldre individer har en större kapacitet till att reflektera över 

tidigare erfarenheter gäller teorin huvudsakligen barn och unga (Swanson, J. L., & 

Fouad, N. A, 2014; Patton, W., & McMahon, M, 2006; Brown, D, 2002).  

Ungas självbild, bakgrund och erfarenheter påverkar karriärval. TCC tar avstamp i 

det betraktade fenomenet att social bakgrund och position i samhället verkar 

överföras inom familjen mellan flera generationer. Teorin behandlar effekten av 

socialiseringen in i könsroller under uppväxten och är en processteori sett till 

formandet av karriärval. TCC ser hur både arv och miljö spelar in och ser till 

bådas påverkan i styrandet av människors handlande. Skapandet av självbilden 

sker i takt med uppväxten och påverkas alltid av den sociala bakgrunden, kön och 

omgivningen. De erfarenheter personen samlar på sig, positiva och negativa, 

formar individens uppfattning om sig själv, exempelvis färdigheter som individen 

besitter. Self concept (egen övers. självuppfattning) påverkar i sin tur vad 

individen formar för förväntningar och drömmar om studier och yrkeslivet 

(Swanson, J. L., & Fouad, N. A, 2014).  

Avgränsningsprocessen vi genomgår under uppväxten gör att vi begränsar oss 

själva i våra val. Avgränsningen sker inte under en specifik valsituation utan under 
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hela uppväxten och är den process där individen synar de tänkbara alternativen 

gentemot det verkliga livet. Det är i denna process barnet förminskar sin karta 

över acceptabla yrken. Individen rättar sin inre karta gentemot rådande normer i 

samhället personen befinner sig i, i första hand utifrån kön samt huruvida yrket är 

kodat som för feminint eller maskulint och accepterat kopplat till individens egna 

kön. I andra hand sociala värderingar som yrkets status samt arbetsbörda, och i 

tredje hand om det är ett realistiskt uppnåeligt val, eller ett idealistiskt val. I takt 

med att barnet växer skärps och utkristalliseras listan utifrån mer abstrakt 

feedback från omgivningen. De yrken som individen uppfattar som kompatibla 

med sin självbild är också de yrken individen mer sannolikt har en positiv 

inställning till. TCC menar att denna avgränsning är i stort sett oåterkallelig. 

Processen kan exemplifieras med tanken att många små barn vill bli astronauter 

eller brandman eller polis medan få tonåringar har samma yrkesdrömmar, 

tonåringen har anammat samhälleliga normer och värderingar (Brown, D, 2002). 

När individen står inför en valsituation så börjar den kompromissa mellan sina 

aktuella alternativ. TCC diskuterar tre omständigheter av betydelse för ungdomars 

kompromissande. Den första kallas truncated search, limited knowledge (egen 

övers. stympad sökning, begränsad kunskap). Med den första omständigheten 

menas att ungdomar endast söker information om deras mest tänkbara 

yrkesalternativ, endast när de står inför ett beslut och endast från källor de redan 

känner till och är bekväma att prata med. Familj, vänner, lärare och i lägre grad 

andra aktörer i individens sociala nätverk spelar en nyckelroll i formandet av 

individens uppfattning om tillgängliga alternativ och lämpligheten hos alternativen. 

Ett sådant sökande förvränger den information de hittar. Den andra 

omständigheten kallas bigger investment, better accessibility (egen övers. större 

investering, bättre tillgänglighet) och hänvisar till betydelsen av individens 

initiativförmåga för att skapa för sig själv en större bredd av alternativ. Desto mer 

individen arbetar för sin framtid, desto mer kommer individen ha att välja på när 

den ska kompromissa. Människor söker efter passande karriärval som anses 

tillgängliga, eller vara inom de möjliga alternativen satta av deras avgränsade inre 

karta. Den tredje omständigheten är ungdomars tendens att välja ett good enough 

or not too bad (egen övers. tillräckligt bra eller inte för dåligt) val snarare än det 

bästa möjliga valet (Swanson, J. L., & Fouad, N. A, 2014). De identitetsaspekter 

som en person utvecklar under uppväxten först, kärnan, är även den aspekt som 

individen kommer vara minst villig att kompromissa med i sitt val. Först kommer 
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individen kompromissa bort val baserat på graden av intresse, sedan valets 

status, och sist tas val som går emot individens uppfattning om sitt kön i 

beaktning (Brown, D, 2002). 

Tidigare forskning 
Studiens forskningsfält presenteras i denna del. Forskningen utgår från två 

vinklar: ett makroperspektiv som fokuserar på samhällets hantering av vägledning 

samt ett mikroperspektiv; hur enskilda personer hanterar vägledning och 

valsituationer inom grundskolan. I denna del presenteras först forskning i 

mikroperspektivet, för att sedan övergå till forskning av makroperspektivet. 

Elever som söker vägledning 

Skolor tar i huvudsak initiativ till att boka träff mellan elev och studie- och 

yrkesvägledare, men några få elever visar också eget intresse. Lovén (2000) 

delar i sin studie med sig av ett resultat där 67% av eleverna som deltog i studien 

fått träffa studie- och yrkesvägledaren. Skolorna hade vid de flesta tillfällen som 

rutin att kalla elever till minst ett samtal, men ofta kunde flera träffar behövas inför 

gymnasievalet. Vägledaren var den näst viktigaste att prata med om 

gymnasievalet enligt eleverna, medan föräldrarna låg på första plats. Studien 

lyfter också hur eleverna kompromissar i sitt gymnasieval där intresse, i 

kombination med sannolikheten att komma in, styr valet av program. Studien 

berör inte vilka som sökt kontakt med studie- och yrkesvägledaren, men berättar 

att rutinen ser ut så att vägledaren eller annan personal är den som bokar in 

samtal med studie- och yrkesvägledare inför valet. 

Elever som inte söker upp vägledning 

En kanadensisk studie undersökte vilka elever i högstadiet som inte söker 

vägledning hos en studie- och yrkesvägledare (Domene, J. F., Shapka, J. D., & 

Keating, D. P, 2006). Syftet i studien var att upptäcka vilka elevgrupper som 

undviker att söka vägledning i slutet av högstadiet. Detta för att kunna identifiera 

eleverna så det kan få riktade vägledningsinsatser i tid.  

 

Domene, Shapka  & Keating (2006) visar att få ungdomar är bekväma med att 

prata med studie- och yrkesvägledaren på skolan. De redovisar vidare att 

elevgrupperna som sökte minst vägledning i slutet av högstadiet var 

högstadiepojkar med låga framtidsförhoppningar samt högstadiepojkar med 
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välutbildade föräldrar. Studien undersökte vilka eleverna främst vänder sig till med 

vägledningsfrågor. Vägledning som erbjuds i skolan är en av få källor till 

professionell vägledning för ungdomar enligt studien, men utnyttjas väldigt lite av 

eleverna. Studiens resultat visade att väldigt få elever rapporterade att de själva 

sökt vägledning hos en studie- och yrkesvägledare. Den redovisar vidare liknande 

tidigare forskning från andra länder där resultatet av hur många elever som sökte 

vägledning varierade i spannet 8-40%. Studiens författare menar att detta väcker 

frågan om studie- och yrkesvägledare bör reflektera över vilka metoder de 

använder vid vägledning samt kvalitén av vad som erbjuds. Det är betydligt 

vanligare att eleverna vänder sig till sina föräldrar, speciellt den förälder som är av 

samma kön som eleven. 80% av högstadieeleverna sa att de var bekväma med 

att vända sig till en förälder för vägledning men endast 12% var bekväma att göra 

detsamma till sin skolas studie- och yrkesvägledare. Föräldrar och kompisar 

anger eleverna ha en större påverkan för sina tankar om framtida studier och 

arbete än studie- och yrkesvägledaren. Studier visar att personer blir mer 

bekväma att vända sig till en studie- och yrkesvägledare i takt med att de blir 

äldre (Domene, J. F., Shapka, J. D., & Keating, D. P, 2006, s.145-159).  

Ungdomars valprocesser 

När ungdomar står inför ett val går det tillväga genom en av tre valprocesser, den 

individuellt självklara, den kontextuellt kollektiva eller den argumentativt 

processuella (Lund, 2006). Den individuellt självklara valprocessen beskrivs när 

individen inte tar hänsyn till omgivningens åsikter, utan utgår helt från vad de 

tycker de är bra på och får bra betyg i. Profileringen på de olika 

gymnasieprogrammet hjälper elever i den individuellt självklara valprocessen att 

skala ner antal alternativ när det står inför sitt gymnasieval, beroende på vad dem 

vill få ut av sin gymnasieutbildning (Lund, 2006). I den kontextuellt kollektiva 

valprocessen påverkar familjens tidigare erfarenheter av utbildning och yrkesliv, 

på två sätt: (1) eleven tillfredsställer sin familjs önskan i sitt val av 

gymnasieprogram eller (2) familjen rättar till elevens valprocess när den uttrycker 

tankar om att välja ett gymnasieprogram som ligger utanför de traditionella 

ramarna. Familjen är inte ensam att påverka eleven. Här är det viktigt vad elevens 

kompisar väljer och deras process lyfts in i den egna valprocessen. I den 

argumentativt processuella valprocessen har eleven flera möjliga alternativ den 

tar hänsyn till. Eleven tar in information från flera olika källor. Elevens sociala 

omgivning blir en stor del i processen, interaktioner med omgivningen leder inte 
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till en reproduktion som den föregående kontextuella kollektiva valprocessen, den 

sociala omgivningen driver beslutsfattandet framåt. Eleven tar i åtanke vilket 

social sammanhang den kommer att hamna i på sin gymnasieutbildning, skola 

och program. Eleven söker sig till ett sammanhang den tror att den kommer trivas 

i. Kompisar och föräldrar är diskussions-partners och SYV kan där stödja eleven 

med hjälp av information som kan ge eleven mer självförtroende och 

argumentations material att ta med till vidare diskussion med familj och kamrater i 

fråga om gymnasieval (Lund, 2006).  

Elevers uppfattning om ansvar över egen framtid  

Balin & Hirschi (2010) beskriver kontrollfokus och hur det styr i vilken utsträckning 

individer hanterar och bemöter beslut. Kontrollfokus är en psykologisk term för 

uppfattningen om var kontrollen över en situation är lokaliserad; Är kontrollen 

internaliserad hos individen eller externaliserad till en yttre makt. Kontrollfokus 

anger om människor ser på sig själva som i kontroll över utfallet av händelser i 

sina liv, eller om yttre styrkor de inte kan påverka styr. En internaliserad person är 

med om en händelse, en externaliserad person drabbas av en händelse. Tidigare 

studier har föreslagit att personer med en internaliserad kontrollfokus kan antas 

utforska karriäralternativ i en större grad och ta mer ansvar för sin framtida karriär. 

Kontrollfokus är bundet till individens självuppfattning, självkänsla och förväntan 

på sin omgivning. Personer med en externaliserad kontrollfokus kan låta yttre 

faktorer och slump begränsa sina möjligheter att agera eftersom de upplever sig 

inte ha makten över situationen. Studien fann att det var mindre sannolikt för 

pojkar att söka hjälp. Attityd och inställning till sin framtida karriär påverkade 

sannolikheten att eleven sökte hjälp, oavsett kön (Balin, E., & Hirschi, A. 2010).  

 

Kön och hjälp-sökande 

Män är generellt mer kritiskt inställda till att söka hjälp från olika stödinsatser. 

McCarthy & Holliday (2004) diskuterar den litteratur och tidigare studier som finns 

kring den traditionella mansrollens inflytande och påverkan i uppsökning av stöd, 

och hjälp i samhället som bland annat innefattar studie- och yrkesvägledning. 

Kopplat till vilka som söker vägledning i större utsträckning beroende på kön 

nämns även här en studie som visar på att kvinnor är överrepresenterade, trots 

att männen i samma studie delar med sig av en aning högre ångestproblematik. 

Artikeln nämner forskning som visar att endast en tredjedel av de som söker 

psykosocial hjälp är män, och nämner också vidare annan forskning som visar att 
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det endast är en av sju män som söker hjälp inom mental hälsa kontra var tredje 

kvinna. En relation diskuteras i artikeln mellan hur positiva män är mot att söka 

hjälp, och män som inte följer den traditionella mansrollen. Ju mindre män lever 

enligt den traditionella mansrollen, desto mer positivt inställda är dem mot att 

söka psykosocial hjälp.  

 

Vägledning är stigmatiserat hos män som lever enligt maskulina normer. Andra 

Internationella studier har undersökt mäns attityder till att söka hjälp, både i 

psykologiskt/psykoterapeutiskt syfte och i vägledningssyfte (Graef, S. T., Tokar, 

D. M., & Kaut, K. P, 2010). En debatt pågår om skillnaderna och likheterna mellan 

vägledning och personlig terapi. Traditionella maskulina könsroller förespråkar ett 

undvikande av femininitet, självtillit, återhållsam känslosamhet och förkastande av 

homosexuella uttryck. Dessa aspekter åtföljde en mer negativ attityd till att söka 

hjälp. Samtidigt innefattar maskulinitetsnormer en betoning på karriär och ett 

lyckat arbetsliv, vilket talar för en vilja hos män att söka vägledning, vilket kan 

underlätta övergångar från grundskola-gymnasiet och skola-arbetsliv. En studie 

av mäns attityder till vägledning visade att män upplevde vägledning som 

stigmatiserat; skamligt. Desto högre grad de ansåg sig själv tillhöra de maskulina 

normerna, desto mer stigmatiserat upplevde de vägledning vara. De ansåg också 

värdet av vägledning vara lägre, och hade en lägre vilja att söka upp vägledning. 

Normen om självtillit hade starkast stigmatiserande effekt på synen på vägledning 

hos männen (Graef, S. T., Tokar, D. M., & Kaut, K. P, 2010). 

 

Kvinnor blir mer överrepresenterade ju äldre de blir, medan män blir färre ju äldre 

det blir i kontakt med studie- och yrkesvägledare. Gruffman och Schedin (2010) 

delar med sig av en studie där de undersökt vilka som sökt vägledning under 

gymnasietiden av flickor och pojkar från olika samhällsklasser och 

gymnasieprogram. Studien är den första i sitt slag att studera området i Sverige. 

Internationella studier har gjorts inom ämnet om vilka som söker professionell 

hjälp vid behov, dessa visar på att kvinnor är mer positivt inställda till stöd från 

yttre resurser jämfört med män. Sökandet av hjälp i de internationella studierna 

har inte endast hanterat sökandet av vägledning, utan även andra yttre 

samhälleliga resurser som exempelvis psykolog. Kvinnor från övre medelklass är 

de som är överrepresenterade i uppsökandet av vägledning och denna 
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representation ökar successivt i samband med stigande årskurs, medan männens 

uppsökande minskar i samma takt. Ungdomarna som deltog i studien och var från 

arbetarfamiljer var i lägre grad representerade i uppsökandet av vägledning 

oavsett kön. Dessa resultat var likställande oavsett om eleven gick 

studieförberedande program eller icke. De kvinnor som gick icke 

studieförberedande program och var från övre medelklassen var dem som i högst 

grad sökte vägledning.  

Skolinspektionen om vad för vägledning som erbjuds idag 

Skolinspektionens rapport Studie- och yrkesvägledning i grundskolan (2013) 

visade på omfattande brister inom arbetet med studie- och yrkesvägledning. 

Resultaten visade (1) omfattande brister hos huvudmännen och rektorernas 

arbete med att planera och följa upp studie- och yrkesvägledningen samt att (2) 

att eleverna inte får kontinuerlig studie- och yrkesvägledning under sin utbildning. 

Rapporten redovisade vidare att (3) skolorna inte aktivt arbetar för att motverka 

begränsningar utifrån kön, social- eller kulturell bakgrund i elevernas studie- och 

yrkesval. Skolinspektionen undersökte om eleverna fick tillgång till studie- och 

yrkesvägledning av god kvalitet i relation till det ansvar rektor och huvudman har 

för att utforma studie- och yrkesvägledning i enlighet med rådande bestämmelser. 

För en kommunal skola är den lokala kommunen huvudmannen. För fristående 

skolor är skolans styrelse huvudman. Huvudmannen har som pedagogisk ledare 

för en skola   

det huvudsakliga ansvaret att lagar och läroplan följs och att skolan inriktar sig 

mot den nationella målen. Rektorn har också delvis ansvar för skolans kontakt 

mot utomstående aktörer såsom näringsliv och arbetsmarknad, likväl som andra 

skolor så att elever får konkreta erfarenheter av betydelse för fortsatt utbildning 

eller yrkesval. Rektor ansvarar även för att den studie- och yrkesvägledande 

verksamheten organiseras så att eleven får vägledning inför olika val inom 

utbildning och yrkesinriktning. Rektor ska även se till att personal får 

kompetensutveckling som krävs för att de ska professionellt utföra sina 

arbetsuppgifter (Skolverket, 2011. S.16). 

 

Rektorns ansvar är den vanligaste förekommande bristen i studie- och 

yrkesvägledningen på de skolorna skolinspektionen granskat (Skolinspektionen, 

2013). Endast en av de 34 granskade skolorna har system och rutiner för 
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planering, uppföljning och utvärdering av skolans studie- och yrkesvägledning. 

Två tredjedelar av huvudmännen bedömer Skolinspektionen ger inte studie- och 

yrkesvägledaren förutsättningar för att kunna ge den studievägledning eleverna 

har rätt till enligt skollagen (2010:800) samt läroplanen för grundskolan 

(Skolverket, 2011). Ingen av de granskade huvudmän bedömer Skolinspektionen 

ha tillräckliga rutiner för att planera, utvärdera och utveckla verksamheten. 

Skolinspektionen anser att detta betyder att rektorer och huvudmän inte kan ha 

kunskapen om eleverna får den studie- och yrkesvägledning de har rätt till. Ingen 

av de granskade huvudmän har system för att säkerställa tillräcklig kompetens 

hos den som är anställd. “Vi litar på vår studie- och yrkesvägledare” 

(Skolinspektionen, s.31) svarar rektorer som förklaring på att de inte känner till 

hur studievägledningen på deras skola bedrivs. Vidare kritiseras att tillgången för 

eleverna på skolorna att nå en studie- och yrkesvägledare är begränsad. 

Genomgående saknas rutiner för att följa upp och utvärdera det arbete Studie- 

och yrkesvägledaren gör på skolorna (Skolinspektionen, 2013).  

 

Resultatet visade även att elever inte får kontinuerlig studie- och yrkesvägledning 

under sin utbildning, och att vägledningen som hela skolans ansvar inte tas i 

beaktning. Gymnasievalet upplevs komma plötsligt av eleverna i skolorna 

Skolinspektionen granskat, utan tillräcklig förberedelse från skolan. Med 

kontinuerlig vägledning avses en vägledning där studie och yrkesval ses på som 

en process som tar tid och behöver ta tid i anspråk (Skolinspektionen, 2013). 

Skolan ska, enligt läroplanen för grundskolan, utformas så att den bidrar till 

personlig utveckling samt förbereder eleverna för aktiva livsval och ligger till grund 

för fortsatt utbildning. Skolan ansvarar även för att varje elev efter genomgången 

grundskola kan göra väl underbyggda val av fortsatt utbildning och 

yrkesinriktning. Läroplanen för grundskolan ger skolan mål att varje elev kan 

granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden, 

har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv, och har 

kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige och andra länder 

(Skolverket, 2011).  

 

Skolinspektionen lyfter i sitt resultat att skolorna inte heller aktivt arbetar för att 

motverka begränsningar utifrån kön, social- eller kulturell bakgrund i elevernas 
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studie- och yrkesval. Skolinspektionen har tittat på om de besökta skolorna 

arbetar för att vidga elevernas perspektiv, att visa på nya yrkesmöjligheter, 

utbildningar och andra alternativ som eleven inte tidigare känner till, detta finns 

det ingen aktiv plan för att arbeta med på någon av skolorna som ingår i 

granskningen. Skolans uppdrag att arbeta för jämställdhet och att motverka 

könsmönster som kan begränsa eleverna har fått ett förtydligande i Skolverkets 

femte revidering av läroplanen för grundskolan från 2018 (Skolinspektionen, 

2013). 

 

Rapporten visar också att eleverna genom grundskolan inte förberetts för 

valsituationer som gymnasievalet kan uttrycka sig i känslor av vilsenhet och 

frustration. Eleverna har en önskan om att vägledaren ska tala om för eleven 

vilken utbildning som är den “rätta”. Tillspetsat menar Skolinspektionen att sådana 

elever blir passiva istället för aktiva. En sådan inställning kan innebära att eleven 

låter sig styras för mycket av föräldrar, kompisar, lärare och studie- och 

yrkesvägledare (Skolinspektionen,2013). 

Metod 
I denna del presenteras metoden. Hur datainsamlingen har gått till redogörs, 

konstruktion av enkäten som använts presenteras. Urvalet av respondenter för 

enkäten redogörs. De forskningsetiska principerna och hur de följts i studiens 

datainsamling presenteras. Till sist diskuteras bearbetning av data. 

Datainsamlingsmetod 

För att kunna studera vilka elever som sökt vägledning under gymnasievalet 

utifrån social bakgrund och kön, vart eleverna vänt sig för vägledning, samt hur 

eleverna upplevt effekten av vägledningen, valdes enkätundersökning som 

datainsamlingsmetod. Val av datainsamlingsmetod begrundas på viljan att kunna 

i viss utsträckning generalisera resultaten samt tidigare forskning inom samma 

ämne och metoder som används där (Ejlertsson, 2014). Ejlertsson (2014) 

beskriver en webbaserad enkät som passande metod för insamling av empiri då 

studien vill få in många respondenter. Andra fördelar som beskrivs med en 

webbaserad enkät är att det sparar tid då data automatiskt sparas. Något annat 

att ha i beaktning är minskad miljöbelastning genom att undvika pappersutskrifter.  
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Konstruktion av enkäten 

Enkäten utformades och planerades med tanken att försöka få så hög validitet 

och användbar data som möjligt. Ejlertsson (2014) beskriver hur ett frågebatteri 

kan byggas fram ur syftet med studien, och hur därefter arbetet med 

konstruktionen av enkäten och frågorna kan påbörjas. Ejlertsson (2014) 

rekommenderar att få hög validitet genom att använda sig av redan beprövade väl 

utformade frågor, med det sagt; enkätens konstruktion har till viss del blivit 

inspirerad från andras arbeten och tidigare enkäter. När frågorna för enkäten 

utformades så skedde arbetet stegvis i linje med Ejlertsson (2014) 

rekommendation där först syfte och frågeställningar bröts först ner i separata 

kategorier. Efter att dessa kategorier skapats, kopplat till syftet med enkäten, 

bröts även dessa kategorier ner i separata kategorier. Detta fortgick så långt tills 

det inte gick att bryta ner till nya kategorier längre. Kategorierna som nu utvunnits 

i denna process fick stå bas när frågor utformades. 

 

Ordningsföljden och utformningen av frågorna har tagit form i linje med Trosts 

(2016) rekommendationer. Trost (2016) beskriver återkommande att det är en 

smakfråga hur enkäten bör se ut. När sak-frågor, dvs frågor om faktiska 

förhållanden såsom kön och ålder, utformas har återanvändning av tidigare 

arbetens enkäter använts för att få beprövade frågeställningar. Det som tagits i 

beaktning i egen utformning av frågor är att frågorna utgått från relevanta 

uppdelade avsnitt, dubbla negationer har undvikits, samt att språket anpassats för 

målgruppen.  

 

Enkäten var digital och skapades i programmet Google formulär, som är en del av 

molntjänsten Google Drive. Respondenter fyllde i enkäten genom att skanna av 

en QR-kod med mobiltelefon som ledde till enkätens svar sida. Respondenter 

använde Snapchat eller annan applikation som kan läsa av QR-koder. 

Respondenter som inte hade tillgång till mobiltelefon eller inte kunde skanna av 

QR-koden kunde svara på enkäten via en hyperlänk på dator. 
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Urval 

De respondenter som valdes ut som lämpliga för undersökning och datainsamling 

var elever som går första året på gymnasiet. Denna grupp valdes ut eftersom 

dessa elever nyligen gått igenom gymnasievalet och har processen färskt i 

minnet. Respondenterna går på ett nationellt yrkes- eller högskoleförberedande 

gymnasieprogram. Ett bekvämlighetsurval tillämpades där två separata 

gymnasieskolor i närliggande område kontaktades och tackade ja till medverkan. I 

enkätundersökningen deltog totalt 98 respondenter som nu går första året på ett 

nationellt yrkes- eller högskoleförberedande gymnasieprogram. 37 stycken av 

respondenterna var män, 58 stycken var kvinnor och 2 respondenter svarade 

annat/ att de inte ville ange något kön. 50 stycken av respondenterna gick ett 

högskoleförberedande program, och 47 på ett yrkesprogram. De 97 

respondenterna var uppdelade på 6 stycken klasser som alla blev besökta 

personligen av författarna. 

Procedur och etik 

De forskningsetiska principerna har beaktats och tagits hänsyn till. De fyra 

allmänna huvudkraven för forskning som preciseras i Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer (2002), är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet har beaktats 

genom att alla elever som svarat på enkäten har fått veta att deltagandet är 

frivilligt och att de har rätt att avbryta sitt deltagande utan förklaring eller 

konsekvens. Alla elever har fått information om forskningens syfte. Elever har 

också fått information om hur deras svar kommer att användas och kommer att få 

ta del av färdigt arbete. Elever har fått information om att de är anonyma när de 

svarar på enkäten och att deras inlämnade uppgifter inte kan användas för att 

spåras tillbaka till enskild person. Samtyckeskravet innebär att elever som svarar 

på enkäten har rätt att bestämma över sin medverkan och har rätt att avbryta den 

utan konsekvens. Samtycke har inhämtats. Konfidentialitetskravet innebär att alla 

uppgifter i en undersökning angående personer ska skyddas och inte spridas till 

obehöriga eller utomstående. Konfidentialitetskravet har tagits hänsyn till genom 

att data insamlats på ett sådant sätt där så lite känslig information som möjligt 

behövts för att kunna undersöka forskningens syfte. Respondenter kan inte 

identifieras genom lämnade svar. Nyttjandekravet innebär att insamlad data 
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endast får användas för forskningens ändamål. Nyttjandekravet har tagits hänsyn 

till genom att data endast använts för att möjliggöra skrivandet av arbetet. 

 

Bearbetning av data 

Svar registrerades i det digitala enkät programmet Google formulär. Google 

formulär ger tillgång till enkätens rådata i form av svar som exporterades och 

bearbetades i Microsoft Excel för att skapa figurer. Relevant data kopplat till 

forskningsfrågorna fick ta form av lämpligt diagram för att redovisa resultatet av 

datainsamlingen. När diagrammen tog form fanns det ett stort behov av kunskap i 

Microsoft Excel som program, något som saknades hos författarna. Kontakt med 

kunnig kontakt togs genom institutionen Tillämpad Utbildningsvetenskap (TUV). 

Kontakten satt på bred kunskap inom programmet och var till stor hjälp när 

resultatet skulle ta form genom diagram. 

När data analyserats har processen utgått ifrån univariat analys och bivariat 

analys, beroende på hur många variabler vi har analyserat. När endast en 

variabel är av enskilt intresse utan relation till någon annan variabel används 

Univariat analys (Bryman, 2018). Hanteringen av den variabel som var av intresse 

presenterades först i en tabell, som sedan omvandlades till procent eller 

medelvärde, och fick sedan ta form av en passande figur. Den data som 

presenterats fick ta form av en figur då det är den mest lättförstådda formen att 

presentera kvantitativ data på (Bryman, 2018). När två variablers relation till 

varandra undersöks är den lämpligaste formen av analys en bivariat analys 

(Bryman, 2018). Bryman (2018) trycker på att det inte är orsak eller verkan som är 

av intresse, fokus ska endast ligga på sambandet mellan dessa två variabler. 

Variablarna staplades först upp i en tabell för att omvandlas till procent, för att 

sedan ta form av en lämplig figur.  

 

Resultat & Analys 
Nedan kommer resultatet av vår enkätundersökning att presenteras och 

analyseras genom tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter. Först 

kommer resultat och analys för vilka elever som sökte studie- och 

yrkesvägledning utifrån social bakgrund och kön. Efter presenteras resultat och 

analys för frågeställningen vart vänder sig elever utöver studie- och 
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yrkesvägledaren för stöd och hjälp vid gymnasievalet? Slutligen presenteras 

resultat och analys för vilket resultat gav den stöd och hjälp som eleverna fick i 

gymnasievalet. Varje frågeställning är indelad i underrubriker för att underlätta 

läsning. Resultaten presenteras i procent. 

Vilka elever sökte studie- och yrkesvägledning, utifrån social bakgrund och kön? 

I detta avsnitt kommer resultat och analys kopplat till forskningsfrågan ovan 

redovisas.  

Få elever söker hjälp på eget initiativ oavsett kön 

Resultatet av enkätundersökningen visar att 64% av respondenterna har blivit 

tillsagda att träffa studie- och yrkesvägledaren (SYV), medan 33% har tagit eget 

initiativ, 3% träffade aldrig SYV (se figur 1). Fördelat på kön berättar 31% av 

kvinnorna och 38% av männen att det tagit eget initiativ till att träffa SYV. Könen 

emellan visar alltså ingen distinkt skillnad. Bland de två respondenter som svarat 

annat/inte ville uppge kön så var det ingen av de som tagit eget initiativ.  

 

 

Figur 1. Vem som tog initiativ till träff med studie- och yrkesvägledare, visar kategoriserat efter 

kön och alla som totalt svarat. 

 

Tredjedelen av eleverna som själva sökte vägledning i enkätundersökningen 

bekräftar tidigare forskning kring elevers egna initiativ. Lovén (2000) berättar i sin 
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avhandling att de skolorna som var med i hans studie har rutinen att personal 

bokar in samtal med studie- och yrkesvägledaren. Eleverna är inte fokus i denna 

studie, men det talar för en struktur att SYV är den som bokar in till samtal, så då 

tar eleverna själva inte eget initiativ. Samma studie visar vidare att endast 67% av 

eleverna faktiskt träffat studie- och yrkesvägledaren (Lovén, 2000).  Domene, J. 

F., m.fl. (2006) studie visade att väldigt få elever hade sökt upp vägledning på 

högstadiet. Siffran varierar men ligger mellan 8-40% av eleverna. 

Enkätundersökningens resultat (figur 1) ligger inom detta spann då vår studie 

visar att en tredjedel (33%) av eleverna sökt upp studie- och yrkesvägledning på 

högstadiet.  

 

Ungdomars hantering av valsituationer bottnar i ojämlika resurser. Karriärteorin 

Careership (Lundahl, 2010) lyfter bland annat hur ungdomars hantering av 

valsituationer styrs av vad de ser som möjligt utifrån deras habitus. Ungdomars 

skillnader i habitus och kapital gör att resurser och makt blir ojämlikt fördelade. 

Beroende på vem du är har du olika mycket hjälp och stöd i dina valsituationer. 

Careership syftar på att unga hanterar valsituationer utifrån deras interaktion med 

de tillgängliga aktörer (tex. familj, vänner, arbetsmarknad och utbildnings 

representanter) som finns i deras omgivning. Dessa interaktioner med 

ungdomens tillgängliga aktörer, som beror på ungdomens kapital och habitus, är 

vad som styr vilka elever som själva vill prata med studie- och yrkesvägledaren 

och inte. 

 

De flesta elever har en passiv roll i sitt gymnasieval och lämnar kontrollen till 

skolan och omgivningen medan de själva har ett externaliserat kontrollfokus. 

Balin & Hirschi (2010) beskriver kontrollfokus som individers uppfattning av sin roll 

i händelser i deras vardag. Om kontrollen är internaliserad hos individen uppfattar 

den sig ha kontroll över vardagliga händelser och är en medspelare i dess utfall. 

Personer med externaliserat kontrollfokus tillskriver sig själva en mindre grad av 

delaktighet i en händelses resultat. Enkätstudien frågade eleverna om de tagit 

initiativ till att träffa en Studie- och yrkesvägledare eller om en annan part varit 

den som tagit initiativ till elevens träff med SYV. Studiens resultat visar att färre 

elever, 33%, tog eget initiativ till träff med SYV än de som haft en annan part som 

föranlett dem till en träff med SYV, 64%. Skolinspektionens granskning av studie- 
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och yrkesvägledning i skolan (2013) konstaterar att elever som inte förberetts för 

valsituationer lider av konsekvenser under gymnasievalet. Dessa elever kan i 

mötet med gymnasievalet uttrycka känslor av vilsenhet och frustration. 

Skolinspektionen menar att eleverna intar en passiv roll istället för en aktiv och blir 

mer styrd av sin sociala omgivning och uttrycker en önskan att studie- och 

yrkesvägledaren ska tala om för eleven vad den ska välja.  

 

Männen i studien utmanar det traditionella mansidealet 

Gruffman och Schedin (2010) berättar att kvinnor är mer positiva till att söka hjälp 

än män. Studien de presenterar bekräftar detta då kvinnor är överrepresenterade 

i uppsökandet av vägledning. Ju äldre ungdomarna som söker vägledning blir, 

desto fler av kvinnorna söker vägledning och i samma takt blir männen färre. 

Detta är också något som Balin & Hirschi (2010) fann i sin studie. Det var mindre 

sannolikt för pojkar att söka hjälp, elevens attityd till sin karriär påverkade 

sannolikheten att eleven sökte hjälp. Vidare lyfter McCarthy & Holliday (2004) den 

problematik som följer den traditionella mansrollen i koppling till hjälpsökande. De 

män som lever i enlighet med en traditionell mansroll skiljer sig inte i deras behov 

av hjälp mot andra grupper, men söker i mindre utsträckning hjälp och stöd. 

Jämförbart så är män som lever utanför den traditionella mansrollen positiva till att 

söka hjälp (McCarthy & Holliday, 2004). När män själva uppskattat att de tillhör de 

maskulina normerna har det också visat mindre positiva attityder till hjälpande 

insatser. Vägledning är en av dessa insatser och dessa män ser inte i samma 

grad, jämfört med andra grupper, värdet med insatserna (Graef, S. T., Tokar, D. 

M., & Kaut, K. P, 2010).  

 

Resultatet i enkätstudien talar emot de faktum att män i mindre utsträckning söker 

sig till hjälpande insatser. Enkätstudien visar att 38% av männen och 31% av 

kvinnorna tog eget initiativ att träffa studie- och yrkesvägledaren i samband med 

gymnasievalet (se figur 1). Dock nämner McCarthy & Holliday (2004) att de män 

som deltagit i deras studie och lever utanför den traditionella mansrollen söker 

hjälp i större utsträckning än de män som lever i enlighet med den. En förklaring 

till varför männen som deltog i vår studie tagit eget initiativ till att träffa studie- och 

yrkesvägledaren kan således vara att de inte lever enligt den traditionella 

mansrollen. 
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Social bakgrund är en viktig faktor i vem som tar eget initiativ 

Av de elever som tagit eget initiativ till träff så var det stora skillnader i elevernas 

sociala bakgrund. 75 % av de eleverna som tagit eget initiativ till att träffa studie- 

och yrkesvägledaren kommer från ett hem med studievana. 25% av eleverna kom 

från ett ej studievant hem. (se figur 2).  

 
Figur 2. Social bakgrund (studievana i hemmet) hos dem som svarat att det tagit eget initiativ till 

att träffa studie- och yrkesvägledare. 

 

Den sociala bakgrunden spelar in i vilka som tar eget initiativ för att träffa SYV. 

Gruffman och Schedin (2010) väver in kön och social bakgrund i sin studie, där 

båda presenteras som två faktorer som påverkar vilka som tar eget initiativ till 

vägledning. Eleverna från arbetarhem som deltog i studien var 

underrepresenterade i sitt uppsökande av vägledning, medan de från övre 

medelklassen var överrepresenterade (Gruffman och Schedin, 2010). 

Enkätundersökningen bekräftar tidigare forskning här då eleverna från icke 

studievana hem även i denna studie är underrepresenterade.  

 

Careership beskriver som tidigare nämnt elevers beslutsfattande i tre 

dimensioner. Besluten är pragmatiska och begränsat rationella, de sker i 

interaktioner baserade på icke jämställt tillgängliga resurser och makt, samt inom 

förloppet av brytpunkter i livet (Lundahl, 2010). Enkätundersökningen visar att 

elevers sociala bakgrund var en faktor som spelade in i vilka som tagit eget 

initiativ till att kontakta SYV (se figur 2). Som ytterligare tidigare nämnt interagerar 

eleven med den aktuella kontexten i beroendeställning till habitus. Habitus styr 
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vad eleven ser som tillgängligt och aktuellt och varierar från individ till individ. 

Careership förklarar vidare att värdesystemet är en del av elevernas habitus och 

styr vad eleven ser som värdefullt och värdelöst, både resurs- och alternativ 

mässigt, i deras valsituationer (Lundahl, 2010).  

Vart vänder sig elever utöver studie- och yrkesvägledaren för stöd och hjälp vid 
gymnasievalet? 

I detta avsnitt kommer resultat och analys kopplat till forskningsfrågan. Först 

presenteras data från enkätundersökningen för att sedan analyseras med hjälp av 

bakgrund och tidigare forskning.  

 

Familjen är studie- och yrkesvägledarens största konkurrent 

Resultatet av enkätundersökningen visar tydligt att familjen är första valet för 

eleverna när de ska få hjälp i gymnasievalet. 68% av alla elever har svarat att de 

vänt sig största delen av tiden till sin familj, 57% har svarat Studie och 

yrkesvägledaren, 47% av respondenterna har svarat att de vänder sig till 

vännerna  och 35% av alla som fyllt i enkäten har svarat att de sökte egen 

information på internet (se figur 3). Det är tydligt att de flesta som deltog i 

undersökningen vände sig till familjen, men att studie- och yrkesvägledaren ligger 

inte alltför långt borta från förstaplatsen. Uppdelat på kön svarade 76% av 

männen och 66 % av kvinnorna att de vände sig till familjen. 59% av männen har 

svarat att de vände sig till studie- och yrkesvägledaren och 57% av kvinnorna. 

Mer än hälften av kvinnorna vände sig till vännerna, hela 55%. Männen var 

underrepresenterade då endast en tredjedel dvs. 38% pratade med sina vänner 

för att få svar på frågor om gymnasievalet. Mer än dubbelt så många kvinnor, 

43% jämfört med männen 19%, har sökt svar på internet. 100% av de två 

respondenter som svarat annat/inte ville uppge kön har svarat endast internet. 

Annan skolpersonal fick förvånansvärt bara 7% av alla respondenter.  
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Figur 3. Vart elever vänt sig för att få svar på frågor om gymnasievalet, visar kategoriserat på kön 

och alla som totalt svarat. Eleverna har kunnat kryssa flera svar. Procenten presenterar hur 

många som kryssat i varje enskilt alternativ. 

 

Den sociala bakgrunden är inte avgörande när det gäller hur många som pratat 

med familjen för svar under gymnasievalet. I enkätundersökningen skiljer det 

någon ynka procentenhet mellan den sociala bakgrunden hos eleverna i hur 

många som vänt sig till familjen för svar under gymnasievalet, och eleverna följer 

varandra jämlikt oavsett den sociala bakgrunden (se figur 4).  
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Figur 4. Vart elever vänt sig för att få svar på frågor om gymnasievalet, visar kategoriserat på 

social bakgrund (studievana i hemmet), och alla som totalt svarat. Eleverna har kunnat kryssa 

flera svar. Procenten presenterar hur många som kryssat i varje enskilt alternativ. 

 

Det som avgör vad ungdomar tar i beaktning när de står inför ett beslut har med 

deras valprocess att göra (Lund, 2006). Vissa ungdomar anpassar sig helt efter 

vad omgivningen säger, andra tar inte alls andras åsikter i åtanke, medan resten 

faller där emellan och diskuterar likväl med sig själv som alla runt dem. De som 

helt går sin egen väg beskriver Lund (2006) som inne i den individuellt självklara 

valprocessen. Dessa söker själva upp information som de behöver, vänder sig 

inte till någon för hjälp att bestämma sig och vid gymnasievalet klarar själva av att 

välja bland de program som finns. Sen finns den kontextuellt kollektiva 

valprocessen, där ungdomen som befinner sig i denne tar in allt omgivningen 

säger utan egen eftertanke. För den ungdomen som styrs av endast omgivningen 

väger familj, vuxna i skolan, och kamraternas åsikter tungt. Däremot ungdomar 

som befinner sig i den argumentativa processuella valprocessen tar in såväl 

omgivningen som sina egna överväganden i valet. Här kan SYV stärka elever och 

fungera som bollplank och informationskälla för vidare fundering och diskussion 

med diverse omgivning, i denna valprocess är alla parter viktiga för beslutets 

framgång (Lund, 2006). En förklaring till vad som avgör vart elever vänder sig 

med frågor under gymnasievalet är alltså beroende på vad för valprocess de 

befinner sig i.  

 

Eleverna var mer bekväma med att vända sig till föräldrarna än studie- och 

yrkesvägledaren. Domene, J.F., m.fl. (2006) visade att 80% av eleverna i 

högstadiet upplevde sig bekväma med att vända sig till sina föräldrar med frågor 

om framtiden, men endast 12% var bekväma med att vända sig till skolans studie- 

och yrkesvägledare. Föräldrar och kompisar hade ungdomarna skattat ha en 

större påverkan på ungdomars tankar om framtidsval än SYV. Figur 3 från 

enkätundersökningen visar att föräldrarna var den ungdomarna vände sig till 

mest. I takt med att personerna blir äldre ökar andelen som är bekväma med att 

vända sig till SYV för studie- och yrkesvägledning. (Domene, J. F., Shapka, J. D., 

& Keating, D. P, 2006) 
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Vilket resultat gav den stöd och och hjälp som eleverna fick i gymnasievalet? 

I detta avsnitt kommer resultat och analys kopplat till forskningsfrågan ovan 

redovisas. 

Valprocessen en faktor i behovet av stöd 

I enkätundersökningen fick eleverna skatta på en skala mellan 0 till 6 hur stort 

deras behov av stöd/hjälp var inför gymnasievalet. Medelvärdet för elever som 

kom från studievana hem låg på 3,2 och var högre än för de elever som kom från 

icke studievana hem som låg på 2,7. För män från studievana hem låg 

medelvärdet på 3,2 och kvinnorna på 3,3. Medan de som kom från hem utan 

studievana så hade kvinnorna skattat 2,9, och männen 2,3 i medelvärde. Männen 

överlag har angett att de behövde mindre stöd än kvinnorna. 

 

 

Figur 5. Medelvärdet av elevernas behov av stöd/hjälp vid gymnasievalet, kategoriserat på kön 

och social bakgrund (studievana i hemmet). Eleverna har fått bedöma sitt behov av stöd/hjälp på 

en 6 stegsskala. Eftersom skala använts så uppvisas inte detta resultat i procent. 

 

Behovet av stöd styrs av ungdomars valprocess. Lund (2006) beskriver hur 

ungdomar väljer en av tre valprocesser när den står inför ett vägval. I ungdomars 

behov av stöd och hjälp inför sitt gymnasieval så beskriver den kontextuellt 

kollektiva valprocessen hur ungdomar söker stöd. Denna process berättar hur de 

påverkas av sin sociala bakgrund och omgivningen i form av sin familjs tidigare 

yrkeserfarenhet och utbildningsnivå, likväl som kamrater och andra människor. 

När ungdomen står inför ett val och befinner sig i denna valprocess så agerar den 

antingen genom att tillfredsställa sin omgivning, eller genom att omgivningen 
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enkelt rättar in ungdomen i ledet ifall den är på väg åt ett håll som inte är 

traditionellt accepterat. Behovet av stöd från andra styrs alltså av vilken 

valprocess ungdomen befinner sig i (Lund, 2006).  

 

Män som följer den normativa traditionella mansrollen bör enligt traditionen av en 

lyckad karriär ha stort behov av vägledning, men studier visar att män i praktiken 

inte väljer att uppsöka hjälp då de upplever hjälp-sökande som något 

stigmatiserat (Graef, S. T., Tokar, D. M., & Kaut, K. P, 2010). Männen som deltog 

i enkätundersökningen visade en mindre behov av hjälp/stöd vid gymnasievalet 

än kvinnorna, även om det skilde sig ytterst lite könen emellan. En förklaring till 

varför de skattat lika kan Graef, Tokar & Kaut (2010) förklara när det beskriver hur 

män upplever det som mindre stigmatiserat att söka hjälp/stöd om de inte följer 

det normativa maskulina.  

 

Ungdomar uppmärksammar i större grad information om de alternativ som redan 

är aktuellt för dem. Resultatet blir att information om det som ligger utanför 

ungdomens spann av uppmärksamhet går förlorat. Swanson & Fouad (2014) 

beskriver att Gottfredsons theory of circumscription and compromise (TCC) 

behandlar processen där individer stegvis minskar sin bild av vilka yrken som är 

kompatibla med individens självbild, (self-concept) i relation till omvärldens 

värderingar och normer. Individer är mer benägna att uppmärksamma information 

om tänkbara alternativ individen finner attraktiva utifrån sin begränsning, än 

information om yrken som ses som oattraktiva och/eller omöjliga (Swanson, J. L., 

& Fouad, N. A. 2014). Enkätundersökningen visar att behovet skiljer sig åt 

grupper emellan (se figur 5). Enligt TCC kan denna skillnad förklaras genom 

ovanstående begränsningsprocess. En annan förklaring enligt TCC är att vissa 

personer inte ser ett behov av stöd eftersom de är mer bekväma med att 

diskutera gymnasievalet på andra håll, eller att behovet tillfredsställs i andra 

kanaler, t.ex. internet som utgör en del av svaren var individer vände sig största 

delen av tiden (se figur 4). Det kan också vara så att få elever är bekväma med 

att vända sig till studie- och yrkesvägledaren och att ett relationsbyggande som 

förutsätter elevens kontakt vilja med SYV inte finns. En tidigare studie av Domene 

(2006) visar att endast 12 % av elever är bekväma att vända sig till SYV, och 80% 

är bekväma att vända sig till sina föräldrar. Skolinspektionen (2013) fann i sin 
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granskning av studie- och yrkesvägledningen i grundskolan att skolornas rektorer 

och huvudmän inte arbetade tillräckligt för att ge studie- och yrkesvägledaren 

förutsättningar för att utföra ett arbete som uppfyller kraven på studie- och 

yrkesvägledning enligt skollagen (2010:800) samt läroplanen för grundskolan 

(Skolverket, 2011). Endast en av 34 granskade skolor har system och rutiner för 

planering, uppföljning och utvärdering av skolans studie- och yrkesvägledning 

Skolinspektionen (2013). 

 

Resultatet av skattningen där eleverna fick uppge hur stor hjälp stödet gett visar 

exakt samma medelvärde när elevgrupperna är samlad som deras behov. Elever 

från studievana hem uppfattade alltså att stödet hjälpt 3,2 i förhållande till skalan 

(se figur 6). Eleverna från ej studievana hem hade skattat att den hjälp de fått 

endast hjälp 2,7 på sexstegsskalan. Den största skillnaden mellan behov-skalan 

(se figur 5) och hjälp som stödet gav-skalan (se figur 6) är på de två respondenter 

som svarat annat/ inte ville uppge kön. När dessa två elever svarade vad de hade 

för behov av stöd hade det skattat 4, sen svarat att det stöd de fått endast hjälpt 2 

på 6 stegsskalan. Detta var samma elever som tidigare svarat att de endast 

vände sig till internet för frågor om gymnasievalet. Kvinnorna var lika nöjda med 

den hjälp stödet gett oavsett social bakgrund och samma för männen. Dock var 

männen snäppet nöjdare än kvinnorna. 

 
Figur 6. Medelvärdet av hur nöjda eleverna är med den hjälp de fick inför gymnasievalet, 

kategoriserat på kön och social bakgrund (studievana i hemmet). Eleverna har fått bedöma sin 

nöjdhet med den hjälp de fått på en 6 stegsskala. Eftersom skala använts så uppvisas inte detta 

resultat i procent. 
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Eleverna fick här fylla i de årskurser som de haft kontakt med SYV under 

grundskolan. Resultatet av vår undersökning visade på att majoriteten av 

eleverna, 56,7 % av alla respondenter, hade kontakt med SYV i årskurs nio (se 

figur 8), 29,9 % hade också träffat SYV i årskurs åtta, sen i årskurs sju sjunker 

antalet som träffat SYV till  7,5 %. Desto lägre årskurs desto lägre procent av 

eleverna hade träffat SYV. 

 

 
Figur 7. När eleverna träffat studie- och yrkesvägledaren. 

 

Skolan ska enligt läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2011) arbeta för att 

eleverna utvecklar kunskap om och förbereder elever för aktiva livsval och fortsatt 

utbildning. Grundskolan ska arbeta med målet att elever kan granska olika 

valmöjligheter och ta ställning i frågor som rör den egna framtiden. 

Enkätundersökningen visar att majoriteten av eleverna haft kontakt med en 

vägledare i årskurs åtta och i årskurs nio. Över 50% av eleverna har svarat att de 

hade kontakt med SYV i årskurs nio. Skolinspektionens granskning av studie- och 

yrkesvägledning i grundskolan (2013) skriver att eleverna i grundskolan inte får 

kontinuerlig studie- och yrkesvägledning under sin utbildning. Eleverna i 

skolinspektionens granskning svarar att de upplever att valsituationen 

gymnasievalet kommer plötsligt. Skolinspektionen bedömer att ⅔ av de 
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granskade huvudmännen arbetar inte för att SYV ska ha de förutsättningar som 

krävs för att kunna utföra ett arbete som ger eleverna den vägledning de har rätt 

till enligt skollagen (2010:800) samt läroplanen för grundskolan (Skolverket, 

2011). Skolinspektionen bedömer att möjligheten till kontakt med Studie- och 

yrkesvägledaren är otillräcklig och kritiseras. Rutiner för att utvärdera Studie- och 

yrkesvägledarens arbete saknas på de granskade skolorna (Skolinspektionen, 

2013). Detta menar skolinspektionen betyder att rektorer och huvudmän inte har 

insyn i studie- och yrkesvägledarens arbete på skolorna. Enligt figur 7 var det 

endast 3% som inte hade någon kontakt med SYV i grundskolan, samtidigt har 

mer än hälften av eleverna, 57%, endast haft kontakt med SYV i årskurs nio. 

Domene J. F., M.fl. (2006) visar att högstadieeleverna skattar sina föräldrar och 

kompisar har större påverkan på elevernas framtidstankar än skolan studie- och 

yrkesvägledare.  

 

En av dimensionerna som Careership nämner är hur individer tar beslut i relation 

till brytpunkter i livet. En av dessa brytpunkter är strukturella brytpunkter. 

Strukturella brytpunkter är de som kommer förväntat efter en viss tid, exempelvis 

slutet av en utbildning (Lundahl, 2010). Eleverna svarade på frågor kopplade till 

deras gymnasieval i enkätundersökningen, och att gå ut grundskolan räknas som 

en strukturell brytpunkt. Careership förklarar vidare att det är när vi hamnar i en 

brytpunkt som vi ställs inför ett beslut och en valprocess tas form (Lundahl, 2010). 

I resultatet av enkätundersökningen hade en övervägande majoritet träffat SYV i 

deras sista, eller näst sista år i grundskolan, den strukturella brytpunkt som de 

visste skulle komma. Denna början på förberedelse till valprocess som kontakten 

med SYV här innebar kan förklaras, enligt Careership, som ett sätt att hantera 

den närmande brytpunkten.  

 

Eleverna fick frågan i vilken sammanhang de träffat SYV, här kunde eleverna 

kryssa i flera alternativ. 84% av alla elever hade haft en enskilt samtal med SYV, 

66 % hade kryssat i att SYV informerat i klassrummet och 21 % att SYV haft 

lektion med eleverna. Som Figur 6 visar så berättar eleverna att SYV arbetar på 

två sätt, genom samtal, och genom information i klass.  
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Figur 8. I sammanhang som eleverna träffat studie- och yrkesvägledaren. Eleverna har kunnat 

kryssa flera svar. Procenten presenterar hur många som kryssat i varje enskilt alternativ.  

 

Studie- och yrkesvägledning var en av få källor till professionell vägledning för 

ungdomarna i studien men utnyttjades sällan av eleverna. Domene, J.F., m.fl. 

(2006) visade att väldigt få elever i högstadiet rapporterade att de sökt 

studievägledning hos SYV. Studiens författare frågade sig själva om detta betyder 

att vägledarkåren behöver reflektera över sina arbetsmetoder och vilken kvalité 

de tillför till skolan och eleverna. 

Diskussion  
I detta avsnitt diskuterar vi resultaten av vår enkätundersökning samt efterföljande 

analys. Vi ger även förslag på vidare forskning inom området. 

 

Studien har haft i avsikt att granska vilka elever själva har haft avsikten att söka 

studie- och yrkesvägledning i samband med gymnasievalet, med fokus på om 

social bakgrund och kön utgör en faktor som spelar in i detta. Ett resultat som 

framkommit av studien är att männen som deltagit i studien motsäger tidigare 

studier, som förespråkat att de i mindre utsträckning skulle söka hjälpande 

insatser. En anledning till att denna förändring kan ha skett är att män som har en 

mindre tendens att leva efter stereotypa maskulina normer inte stigmatiserar 
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hjälpsökande. Männen som deltog i vår studie går första året på gymnasiet och 

en spekulation är att de senaste årens samhällsdebatt om jämställdhet kan ha 

påverkat deras inställning. Debatten kring maskulinitet och accepterande av 

sårbarhet hos män kan ha gjort en inverkan och förändrat dessa unga mäns 

uppfattning om hjälp sökande insatser, såsom studie- och yrkesvägledning.  

 

Ett annat resultat som framkommit är hur den sociala bakgrunden är en faktor 

som spelar in i vilka som själva söker studie- och yrkesvägledning. Elever med 

högutbildade föräldrar var överlägset representerade i resultatet av vilka som 

själva tagit eget initiativ. Ett intressant resultat då dessa elever ofta har större 

insikt i utbildningsmarknaden pga sina föräldrars egna utbildningserfarenheter. En 

förklaring och spekulation är att det är svårt för elever som inte har insikt i 

utbildningsmarknaden att veta vad studie- och yrkesvägledning ska leda till, och 

kan leda till. Tankar väcks vid detta resultat om elevers förförståelse i vad syftet 

med studie- och yrkesvägledning egentligen är, varför de ska finnas, och vad de 

vinner på att ha kontakt med studie- och yrkesvägledning.  

 

Tilliten mellan vuxen och ungdom är central för vart elever vänder sig med sina 

framtidsfunderingar. Resultatet av studien visade även på att många elever vände 

sig till familjen i största hand när det hade frågor om gymnasievalet. Ett 

resonemang till detta är att det är en form av bekvämlighetsurval från elevernas 

håll, samt att tilliten till föräldrarna spelar in och gör eleven bekväm att prata med 

föräldrar om gymnasievalet. Fullt förståeligt att elever vänder sig till den vuxna de 

litar på, här resonerar författarna att vägledarens aktiva relationsbyggande på 

skolan spelar in. En vägledare som är en del av elevernas vardag i skolan och 

delar kontaktytor, så som korridorer eller cafeér, sänker tröskeln till att fler elever 

får kontakt och i det långa loppet även vägledning.  

 

I den sista frågeställningen visar resultatet att män och kvinnor skattar ungefär 

lika stort behov av stöd i samband med gymnasievalet. Ännu en gång visar 

männen som deltog i studien motsatsen av vad tidigare studien förespråkar. 

Tidigare studier berättar att män upplever mindre behov av stöd jämfört med 

kvinnor och att detta förklaras genom, samma som ovanstående, att det finns en 
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stigmatisering mot hjälpsökande. Men även denna gång så finns här den 

förklaringen att hos de unga männen som deltagit i studien, verkar inte det finnas 

en stigmatisering i samma utsträckning. Hur detta kommer sig går att spekulera 

fram många förklaringar till. Författarna tar ännu en gång samtidens 

jämställdhetsdebatt i beaktning.  

 

Kan bristen på en kontinuerlig kontakt med studie- och yrkesvägledande insatser 

vara en förklaring till att elever är missnöjda med den stöd de fått inför 

gymnasievalet. Studien visade att eleverna skattat sig relativt missnöjda med det 

stöd de fått i sitt gymnasieval. Detta är intressant eftersom resultatet samtidigt 

visar att eleverna i huvudsak träffat Studie- och yrkesvägledaren i två 

sammanhang, i enskilda samtal och när vägledaren varit i klassrummet och 

informerat. Samt att de flesta har haft kontakt med studie- och yrkesvägledaren i 

8:an och 9:an. Nyfikenheten dras till hur studie- och yrkesvägledning bedrivs i 

grundskolan, även utanför insatser inriktade specifikt på gymnasievalet. 

Funderingar kring detta, blir en spekulation i en eventuell förklaring till varför 

eleverna inte var nöjda med stödet inför gymnasievalet.  

 

Förslag på vidare forskning 

x Hur upplever elever studie- och yrkesvägledning inför examen från 

gymnasieskolan? / Hur upplever elever studie- och yrkesvägledning i 

gymnasieskolan? 

x En vidare studie synen på Studie- och yrkesvägledning hos annan 

skolpersonal och/eller elever. Vilket arbete är det SYV ska utföra? Hur 

defineras Studie- och yrkesvägledning? Hur ser arbetsformerna/ 

arbetsuppgifterna ut? 

x Vad har samtidens jämställdhetsdebatter resulterat i kopplat till mäns 

attityder mot stödinsatser i skolan?  
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Bilaga 1. Mailutskick till rektor 
 

Hej! 

Vi är två studenter på Umeå Universitet, Studie- och yrkesvägledarprogrammet 

och går sista terminen. Just nu skriver vi vårt examensarbete för utbildningen om 

gymnasievalet kopplat till studievägledning. Vi är intresserade av att veta vilka 

elever som sökt vägledning inför deras gymnasieval. 

Därför vänder vi oss till ett högskoleförberedande och ett yrkesprogram för att 

jämföra dessa två.  

Vi skulle vilja få kontakt med åk1 i både samhällsvetenskapsprogrammet och 

bygg- och anläggningsprogrammet.  

Eleverna kommer få svara på en enkät där de är anonyma. De kommer vara 

frågor kring hur de gått tillväga under gymnasievalet och vilka det sökt råd och 

stöd hos.  

 

Med vänliga hälsningar, 

Jenny Granholm och Edward Sandström 

Studie- och yrkesvägledarprogrammet T6 

Umeå Universitet 

 

  



 

 

 

Bilaga 2. Informationsblad till respondenter 
 

Till dig som går första året på gymnasiet våren 2019 

 

Vilka elever sökte vägledning inför gymnasievalet? Vi är nyfikna på om du sökte 

vägledning eller inte i ditt gymnasieval. I den här studien kommer vi fokusera på 

vilka som faktiskt sökte hjälp under sitt gymnasieval. Vi är nyfikna på hur viktig 

vägledningen var under ditt gymnasieval. Är det någon skillnad mellan elever som 

valde ett yrkesprogram eller högskoleförberedande program? 

 

Det du svarar i denna enkät och de uppgifter som samlas in kommer att 
hanteras konfidentiellt. Du är anonym. Det betyder att din identitet inte kommer 

gå att kopplas tillbaka till dina svar. Data kommer endast användas i 

tabellsammanställningar. Resultatet kommer att presenteras i vårt examensarbete 

och publiceras i Umeå universitets databas för examensarbeten. 

Vi hoppas att du kan svara fullständigt och engagerat, dina svar går inte att 

ersätta av någon annan, men det är frivilligt. 

 

Om du har några frågor under tiden du svarar på enkäten så fråga oss gärna, vi 

finns tillgängliga i klassrummet. 

 

Tack på förhand! 
Jenny Granholm & Edward Sandström 

Studie- och yrkesvägledarprogrammet 

Umeå universitet  

 

  



 

 

 

Bilaga 3. Enkäten 
 

Detta är en konverterad version av den webbaserade enkät respondenterna 

svarade på. Detta visningsexemplar motsvarar utseendet på enkäten som 

respondenterna fick. Viss text kan i detta visningsexemplar vara delvis förvrängd. 

 

5/27/2019 Enkätundersökning - Val till gymnasiet 

 
 
 

 

Enkätundersökning - Val till gymnasiet 
 

Här nedan följer frågor kring din upplevelse av gymnasievalet. 
Alla svar är anonyma och kan inte kopplas tillbaka till dig. 

 
*Obligatorisk 

 

Bakgrund 
 

I detta avsnitt ber vi dig svara på bakgrundsfakta om dig själv. 

 
1. Kön *  

Markera endast en oval. 
 

Kvinna 
 
 

Man 
 

Annat/ Vill inte uppge 
 
 
 

2. Vad har din ena 
förälder/vårdnadshavare för högsta 
utbildning? * Markera endast en oval. 

 
Grundskola 

 
 

Gymnasieskola 
 



 

 

 

 
Högskola/ Universitet 

 
 
 

3. Vad har din andra 
förälder/vårdnadshavare för högsta 
utbildning. * Markera endast en oval.  

 
Grundskola 

 
Gymnasieskola 

 
 

Högskola/ Universitet 
 

Har bara en vårdnadshavare 
 
Gymnasievalet 
 

4. Jag går på 
detta 
gymnasiepr
ogram * 
Markera 
endast en 
oval. 

 
Yrkesprogram 

 
 

Högskoleförberedande program 
 
 
 

5. Hur nöjd är 
du med ditt 
gymnasieval? 
* Markera 
endast en 
oval. 

 
1 2 3 4 5 6 

Mycket 
missnöjd     Mycket nöjd
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6. Motsvarar ditt gymnasieval dina 
förväntningar * Markera endast en oval. 

 
 

Ja helt och hållet 
 

Ja till viss del 
 
 

Nej inte alls det jag hade tänkt mig 
 
 

7. Hur viktig var tanken på vad som sker efter gymnasiet i ditt 
gymnasieval? * Markera endast en oval. 

 

1 2 3 4 5 6 

Mindre viktig     Väldigt viktig
 

 

8. När du valde gymnasieprogram - Hur mycket kunskap hade du om 
dina framtida möjligheter efter gymnasiestudierna? *  
Markera endast en oval. 

 
 

Jag hade stor kunskap 
 

Jag hade någorlunda kunskap 
 
 

Jag hade ingen kunskap 
 
 

9. Vart vände du dig största delen av tiden för att få svar på dina frågor om 
gymnasievalet? (Här kan du kryssa i flera alternativ) 
Markera alla som gäller. 

 
Familjen 

 
 

Vännerna 
 
 

Internet 
 
 

Studie- och yrkesvägledare 
 
 

Annan skolpersonal 
 
 



 

 

 

Övrigt: 
 

 

Vägledning inför gymnasievalet 
 

Med vägledning menas - någon som gett information/samtal/ eller annan hjälp inför studieval. 

 

10. Träffade du en Studie- och yrkesvägledare (SYV) i 
grundskolan? * Markera alla som gäller. 

 
Ja, många gånger 

 
 

Ja, några gånger 
 
 

Ja, någon enstaka gång 
 
 

 Nej, jag träffade aldrig någon studie- och yrkesvägledare (om "Nej" 
vänligen fyll i anledningen i raden nedan) 

 
 

Övrigt: 
 
 
 

11. Om du träffade SYV, Var det du eller SYVen som tog initiativ 
till träff? * Markera endast en oval. 

 
SYV/annan personal sa åt mig att träffa SYV 

 
 

Jag tog eget initiativ 
 
 

Jag träffade aldrig SYV 
 
 
https://docs.google.com/forms/d/1VAk0dhrTM-Eyv5BnJbKO5i_Hiebk2c9DD9Zfxwlosg0/edit 2/3 
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12. Om du träffade SYV, i vilket sammanhang var det? (Här kan du kryssa fler 
alternativ) * Markera alla som gäller. 

 
Jag och SYV hade ett enskilt samtal 

 
 

SYV besökte klassrummet och delgav information 
 
 

Jag har träffat SYV i ett möte där annan personal och/eller föräldrar var med 
 
 

Jag och några andra elever hade gemensamt samtal med SYV 
 
 

SYV höll en egen lektion 
 
 

SYV var med på en lektion 
 
 

Nej jag träffade aldrig en SYV 
 
 

Övrigt: 
 
 
 

13. Jag fick kontakt med min grundskolas studie- och yrkesvägledare i.... (Här 
går det att kryssa i flera alternativ) *  
Markera alla som gäller. 

 
Tidigare än 6:an 

 
 

6:an 
 
 

7:an 
 
 

8:an 
 
 

9:an 
 
 

Jag hade ingen kontakt med skolans studie- och yrkesvägledare 
 
 
 

14. Hur mycket stöd/hjälp behövde du i ditt 
gymnasieval? * Markera endast en oval. 

 

1 2 3 4 5 6 



 

 

 

Lite stöd     Mycket stöd
 

 

15. Hur mycket stöd/hjälp fick du inför ditt 
gymnasieval? * Markera endast en oval. 

 

1 2 3 4 5 6 

Lite stöd     Mycket stöd
 

 

16. Av det stöd/hjälp du fick, hur mycket hjälpte det dig i 
ditt val? Markera endast en oval. 

 

1 2 3 4 5 6 
Stödet var till 

liten     
Stödet var till 
stor 

hjälp     hjälp 
 
 
 
 
 

 
Tillhandahålls av 
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