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Sammanfattning 

 
Vi vill, med detta arbete, undersöka vilka samtalsmetodiska kunskaper 

yrkesverksamma studie- och yrkesvägledare anser att de har, samt analysera 

detta med hjälp av olika teorier, metoder och modeller för vägledning.  

Vi använde oss av kvalitativa intervjuer för denna studie, och har vid 

intervjuerna utgått från fyra olika frågeområden/teman. Vi har sedan analyserat 

det resultat vi har fått, gentemot tidigare forskning inom området, samt 

gentemot litteratur som vi ansett som relevant. Vårt resultat visade att 

vägledarna använder sig av färdigheter såsom öppna frågor, sammanfattningar, 

aktivt lyssnande, samt utmaningar. Vi kunde inte se att de använder sig av 

någon särskild modell, utan har utvecklat egna varianter, av bland annat Gerald 

Egans modell. Enligt vägledarna så behöver de kunskaper inom samtalsmetodik 

för att kunna hjälpa sina klienter att fatta beslut och genomföra dessa, för att 

visa klienten att de uppfattar och respekterar deras berättelser, samt för att 

hjälpa dem att överkomma hinder, och se nya möjligheter. Vägledning, ur deras 

perspektiv, innebär en process som ska medverka till att öka klienternas 

medvetenhet kring sig själva och sin situation. För att denna process ska fungera 

smidigt ska den innehålla en blandning av både vägledningssamtal och 

information om studier och yrken. Vi har, efter denna studie, kunnat se att 

vägledarnas uppfattning om behovet av samtalsmetodik, stämmer väl överens 

med vad litteraturen anger. Vi anser att vägledarna verkligen besitter 

samtalsmetodisk kompetens, och att de behöver denna för att kunna utföra sitt 

arbete på ett professionellt sätt. 
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1. Bakgrund  
Vi har, under vår utbildningstid till studie- och yrkesvägledare, fått en bred kunskap inom 

många olika områden. Kunskaper som vi har förvärvat handlar om den svenska 

arbetsmarknaden, det svenska utbildningssystemet och teorier, modeller och metoder för 

vägledning. Utbildningen har också gett oss insikt och kunskap om vad som påverkar en 

individ i deras studie- och yrkesvalsprocess, samt utifrån denna kunskap kunna urskilja olika 

individers och gruppers behov av stöd i deras studie- och yrkesvalsprocess. Genom dessa 

kunskaper har vi fått en klar och tydlig, teoretisk bild av vad vägledning är och hur den 

processen ser ut. 

 

Vi har under utbildningens gång till studie- och yrkesvägledare uppfattat att det inte bara är 

information som har ett stort inflytande för en individs studie- och yrkesval, det är också 

viktigt att behärska professionella redskap i form av väglednings- och samtalsmetodik.  

Vi har, under utbildningen, fått möjligheten att lära oss olika modeller och metoder som är 

viktiga i det professionella samtalet mellan studie- och yrkesvägledaren och klienten, alltså 

den som söker vägledning. 

 

Under utbildningen har vi varit ute på praktik hos verksamma studie- och yrkesvägledare vid 

grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen, under sammanlagt 16 veckor. 

Dessa praktikveckor har varit väldigt lärorika och användbara för oss och det har gett oss en 

bra grund att stå på i vår kommande yrkesroll. Vi har haft möjlighet att bland annat få uppleva 

vägledningsprocessen och mötet mellan studie- och yrkesvägledaren och klienten på nära håll, 

båda som observatör och som vägledare själva. Vi har alltså fått vara med och observera 

samtal mellan våra handledare och deras klienter, och även så själva genomfört 

vägledningssamtal och därmed fått följa vägledningsprocessen. Med oss i bagaget, tar vi olika 

erfarenheter som vi har haft kring olika vägledningssituationer. Utbildningen och 

praktikerfarenheterna har väckt många tankar och funderingar kring vad vägledning är och 

hur vägledningssamtalen används bland verksamma studie- och yrkesvägledare inom dessa 

olika skolformer. Vägledningssamtalen har varit väldigt varierade, beroende på vilken klient 

man möter, vad de har uppsökt oss för och vad klienterna själva har för erfarenhet. Vi har 

upptäckt att man använder samtalsmetodiken på olika sätt, och blivit nyfikna på varför den 

används, vad man har för hjälp av samtalsmetodisk kompetens i vägledningsprocessen, och 

vad den är bra till egentligen. 

 

Som framtida studie- och yrkesvägledare anser vi att det är viktigt för oss att få en praktisk 

insikt i vad vägledning är och hur man använder de teoretiska kunskaperna kring 

samtalsmetodiken som man har lärt sig under utbildningens gång i sitt arbete som studie- och 

yrkesvägledare. Därför har vi valt att tillägna vårt examensarbete till vägledning, med fokus 

på samtalsmetodiken ur studie- och yrkesvägledare perspektiv. Med detta till grund så vill vi 

fördjupa oss i behovet av samtalsmetodik för studie- och yrkesvägledare i deras yrkesroll i 

vägledningsprocessen. 

 

1.1 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att, mot en bakgrund av olika teorier, metoder och modeller för 

vägledning, beskriva och analysera verksamma studie- och yrkesvägledares teoretiska 

kunskaper i väglednings- och samtalsmetodik. Vägledarnas subjektiva upplevelser av olika 

inslag i vägledningsprocessen skall lyftas fram och belysas i arbetet. 
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1.2 Frågeställningar 
 Vilka kunskaper anser sig studie- och yrkesvägledarna ha i väglednings- och 

samtalsmetodik? 

 Vilken teori/modell/metod använder sig studie- och yrkesvägledarna sig av och vad 

ger det för resultat i vägledningen? 

 Vad är vägledning ur studie- och yrkesvägledarnas perspektiv? 

 

2. Uppsatsens disposition 
Vi vill i nästa avsnitt placera vägledning i ett sammanhang, där vi definierar olika begrepp 

inom studie- och yrkesorientering, följt av en presentation av olika styrdokument. Detta 

avsnitt avslutas med en kort redogörelse för Umeå universitets utbildningsmål för studie- och 

yrkesvägledareprogrammet.  
 

Därefter följer ett avsnitt där vi presenterar olika teorier, metoder och modeller för 

vägledning, följt av ett avsnitt som tar upp tidigare forskning inom området. Dessa avsnitt 

kommer att användas i analysen av vårt resultat. 

 

Vi presenterar sedan vårt metodavsnitt, där vi går igenom val av metod, undersökningsgrupp, 

datainsamling, bearbetning, etiska överväganden, samt tillförlitlighet. 

 

Därefter kommer ett avsnitt med vårt resultat, där intervjumaterialet presenteras, följt av ett 

avsnitt med analys, samt diskussion. Diskussionsavsnittet avslutas med förslag till vidare 

forskning. 
 

3. Studie- och yrkesorientering och vägledning 
Denna uppsats fokuserar på samtalsmetodik och vägledning, som är en del av skolans studie- 

och yrkesorientering. Vi kommer i detta avsnitt att redogöra för dessa begrepp, samt för 

aktuella styrdokument inom området. Vi kommer även att presentera en kort sammanställning 

av studie- och yrkesvägledarprogrammets utbildningsmål.  

 

3.1 Vad är studie- och yrkesorientering? 
Skolverkets definition av studie- och yrkesorientering lyder:  

 
Studie- och yrkesorientering förkommer i undervisningen, i olika former av 

vägledning och genom informationsinsatser och berör hela skolans personal. De 

yrkeskategorier som arbetar med studie- och yrkesorientering är framförallt studie- 

och yrkesvägledare, rektor och lärare. Men all personal i skolan kan på olika sätt 

bidra till att ge eleverna kunskap, stöd och erfarenheter för kommande studie- och 

yrkesliv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

v 

 

   

                Studie- och yrkesorientering 

       Undervisning.                

Lärare och studie- och 

yrkesvägledare. 

 

 

Vägledning. 

Studie- och 

yrkesvägledare och 

lärare. 

Information. 

Studie- och 

yrkesvägledare, rektor 

och lärare. 
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I undervisningen utvecklar eleverna kunskaper om samhälle och arbetsliv samt får 

erfarenheter av yrkeslivet. I vägledningen handlar det om att stödja eleven i att 

utforska, identifiera och formulera sina intressen och möjligheter och därigenom 

komma fram till individuella och välgrundade val beträffande studie- och 

yrkesvägar. 

Utifrån sina behov behöver eleverna information om studie- och yrkesvägar för att 

göra väl underbyggda val. Studie- och yrkesvägledaren har en central roll i studie- 

och yrkesorienteringen och är en person som har utbildning och specialistkunskap 

inom området.
1
 

 

3.2 Vad är vägledning? 
För att utkristallisera vad vägledning innefattar inom studie- och yrkesorientering har vi 

undersökt hur Gunnel Lindh definierar vägledning. 

Lindhs definition går ut på att, vägledning är en företeelse som kan ses både i snäv och vid 

bemärkelse. Denna definition används ofta då den på ett övergripande sätt klargör de olika 

aktiviteterna som förknippas med vägledning.  
 

Med vägledning i vid bemärkelse menar jag all den verksamhet som respektive 

institution/organisation och nation erbjuder som förberedelse för framtida val av 

utbildning, yrke, arbete och livsform. 

Med vägledning i snäv bemärkelse menar jag personlig vägledning, enskilt eller 

i grupp, och de med dem direkt förbundna aktiviteten. Det är den interaktionsprocess som 

bedrivs inom en institution/organisation, där en professionell vägledare hjälper enskilda 

individer att utifrån sina unika problemställningar lösa/hantera problem inför val av 

utbildning, yrke, arbete och livsform (karriärproblem). Den personliga studie- och 

yrkesvägledningen är ett led i den karriär- och socialisationsprocess som pågår under 

individens hela livstid. Beroende på vilket problem som fokuseras i denna 

interaktionsprocess bestämmer vi verksamheten studievägledning, arbetsvägledning, 

och/eller livsvägledning (alternativ karriärvägledning).
2
 

 

Vi har även undersökt hur Vance Peavy definierar vägledning. 

Han ger, i sin bok, olika bilder av vad vägledning kan vara. Vägledning är en 

trygghetsskapande aktivitet som väcker hopp och nya perspektiv på tillvaron, den ger stöd, 

skapar klarhet och påbörjar handlade. Han menar att människor som söker vägledning ofta har 

olika behov av vägledning. En väl fungerande vägledning hjälper till att tillgodose 

individuella behov som inte kan tillfredsställas på annat sätt. Viktigt är att man som vägledare 

ska se klientens möjligheter och utgå ifrån termer som konstruktion och empowerment. Peavy 

menar att det huvudsakliga målet med vägledning är hjälp till självhjälp, vilket då innebär att 

den vägledningssökande ska bli bättre på att hjälpa sig själv. 

I vägledningsprocessen är det viktigt att vägledaren är lyhörd och flexibel och att vägledaren 

kan anpassa sina metoder efter just den klient de träffar just då.
3
   

 
Vägledning ger en människa möjlighet att undersöka närmare vad det innebär att hon 

lever sitt liv som hon gör just nu – och därmed reflektera över alternativa sätt som hon 

skulle kunna leva livet på i framtiden.
4
 

 

                                                           
1 http://www.skolverket.se/publikationer?id=2172 (Hämtad 090429) s. 6-7 
2 Lindh, Gunnel, Samtalet i studie- och yrkesvägledningsprocessen. (Stockholm, HLS förlag, 1997) s. 4 - 5. 
3 Peavy, R, Vance, Konstruktivistisk vägledning teori och metod. (Stockholm, Trinom förlag ab, 1998) 
4 Peavy, Konstruktivistisk vägledning, sidan 11 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2172
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Vägledning är, kanske i högre grad än något annat yrke, ett praktiskt utövande av respekt 

– respekt för det som den andre är och försöker bli, respekt för den andres kulturella 

identitet, respekt för innebörden av den dialektiska process mellan människan som fritt 

handlande väsen och människan som beroende, som får sitt uttryck i alla de olika språk 

som en person använder.
5
 

 
Slutligen har vi undersökt Vägledarföreningens definition av vägledning utifrån deras etiska 

riktlinjer. 

 
Studie- och yrkesvägledarens främsta uppgift är den personliga vägledningen av 

vägledningssökande. Val av utbildning, yrke, arbete och livsform är en process som 

pågår under en stor del av en individs levnad. I grunden handlar det om att göra så goda 

val som möjligt utifrån egna utgångspunkter. För att kunna göra ett väl övervägt val 

behöver man kännedom om sig själv, kunskap om alternativen och metoder att hantera 

valsituationer. Ett av verktygen i denna process är den personliga vägledningen, enskilt 

eller i grupp, och de med den direkt förbundna aktiviteten.  

Den personliga vägledningen är en interaktionsprocess som bedrivs inom en 

institution/organisation där en professionell vägledare, med samtalet som viktigaste 

verktyget, hjälper enskilda individer att utifrån sina unika behov lösa/hantera problem 

inför val av utbildning, yrke, arbete och därmed förknippad levnadsbana.
6
 

 
3.3 Vad är samtalsmetodik 
Eftersom vi inte kunnat hitta någon klar definition för vad samtalsmetodik är, i den litteratur 

vi har studerat, har vi därför valt att definiera begreppet ur vårt eget perspektiv. 

Samtalsmetodik är något som vi studie- och yrkesvägledare använder oss av i 

vägledningsprocessen, i det professionella samtalet med klienten. Vi använder oss av olika 

modeller och metoder/färdigheter som är till hjälp både för oss själva och för klienten, och 

som ska leda till att klienten ska kunna göra ett väl grundat val till någon utbildning eller 

något yrke. Detta är alltså vår definition av begreppet samtalsmetodik. 

 

3.4 Aktuella styrdokument 
I Sverige idag så har det offentliga skolväsendet skyldighet att erbjuda studie- och 

yrkesorientering, och enligt skollagen så krävs det att den sökande har utbildning avsedd för 

sådan verksamhet för att få anställas utan tidsbegränsning. Den som inte uppfyller detta krav 

får endast anställas högst ett år i sänder inom studie- och yrkesorientering.
7
 

 

I Lpo 94 så beskiver man vad en studie- och yrkesvägledare ska göra och det innefattar att 

informera och vägleda elever inför fortsatt utbildning och yrkesinriktning. Det är också 

studie- och yrkesvägledarens uppgift att stödja skolans personal i deras studie- och 

yrkesorienterade insatser. Rektorn/skolledaren har det övergripande ansvaret för att 

samverkan mellan skola och arbetsliv utvecklas, så att eleverna får konkreta erfarenheter av 

betydelse för deras val av utbildning och yrkesinriktning. 

Studie- och yrkesvägledningen ska organiseras på sådant vis att eleverna får vägledning i de 

olika val som ska göras inom skolan och inför fortsatt utbildning.
8
 

 

                                                           
5 Ibid. Sidan 10 
6 http://www.vagledarforeningen.org/foreningen/LR_SYV_etiskariktlinjer.pdf sidan 1 (Hämtad 090429) 
7http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&dok_id=SFS1985:1100&rm=1985&bet=1985:1100 

 Skollagen(1985:1100) 2 kap 6§ (Hämtad 090428) 
8Lärarboken 2006/07, Läroplaner, skollagen, policydokument. Lärarnas Riksförbund; Modin Tryckoffset 2006. 1994 års 

läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94. 

http://www.vagledarforeningen.org/foreningen/LR_SYV_etiskariktlinjer.pdf
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&dok_id=SFS1985:1100&rm=1985&bet=1985:1100
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Enligt Lpf 94 så ska personalen i skolan, efter en av rektorn gjord arbetsfördelning, bidra med 

underlag för elevernas val av utbildning och yrke. Personalen ska informera och vägleda 

eleverna inför deras val av kurser, utbildning och yrkesverksamhet, samt motverka sådana 

begränsningar som grundar sig på kön och social eller kulturell bakgrund. Personalen skall 

också i sin information och vägledning utnyttja de kunskaper som redan finns hos eleverna, 

skolans personal och i samhället utanför skolan.
9
 

 

Om man tittar på läroplanerna så skulle vi sammanfattningsvis vilja säga att studie- och 

yrkesorientering idag, är hela skolans uppgift och den är inte direkt knuten till den specifika 

kompetens som vi uppfattar att en studie- och yrkesvägledare förfogar över. 

 
3.5 Skolverkets allmänna råd 
Skolverket har arbetat fram allmänna råd för studie- och yrkesorienteringen i Sverige, på 

grund av att det har framkommit brister i utvärderingar som Skolverket genomfört 2005 och 

2007. Brister har visat sig bland annat i skolornas och kommunernas arbete med studie- och 

yrkesorientering då det gäller styrning, ledning, resursfördelning och samarbete mellan skola 

och arbetsliv. 

De allmänna rådens syfte är att de ska bidra till att förbättra studie- och yrkesorienteringen 

inom samtliga skolformer i Sverige, så att det ska bli en likvärdig verksamhet med hög kvalité 

i hela landet. Skolverkets förhoppning med dessa allmänna råd är att studie- och 

yrkesorienteringen ska bli ett uppdrag som engagerar alla som arbetar i skolan, så att varje 

enskild elev får den vägledning och information som är anpassad till deras egna behov och 

önskemål.   

 

I de allmänna råden skriver de, att den snabba utvecklingen på arbetsmarknaden idag kan 

medföra att det kan vara svårt att förutse villkoren i arbetslivet, och att skaffa sig kunskap om 

alla de olika yrken som finns i samhället. Även det stora utbildningsutbud som finns i Sverige 

idag kan vara svårt att överblicka för eleverna och det innebär att det kan vara svårt att skapa 

en överblick över vilka möjligheter en elev har. 

De menar att detta ställer nya krav på bland annat skolan, krav som till exempel innebär att 

skolan ska medverka till att utveckla elevernas förmåga att fatta beslut om framtida studie- 

och yrkesval. 

En väl fungerande studie- och yrkesorientering i skolan, skapar en viktig grund för elevernas 

möjligheter att fatta viktiga beslut inför deras framtid. De allmänna råden säger också att 

studie- och yrkesorienteringen ska utgå ifrån elevernas individuella behov.  

 

Några av de allmänna råden som Skolverket ger, innefattar vikten av att studie- och 

yrkesorienteringen innehåller vägledningssamtal, där då eleverna ges möjlighet att ringa in 

sina intresseområden och möjlighet till att diskutera sina framtida studie- och yrkesval. 

Studie- och yrkesorienteringen skall också bidra till att elevernas studie- och yrkesval baseras 

på en balans mellan personliga intressen, preferenser, förutsättningar och relevant information 

om olika delar av arbetslivet. Den ska också leda till att eleverna själva kritiskt lär sig granska 

information och blir medvetna om vilket ansvar de själva har i sitt studie- och yrkesval. 

Detta är viktigt, menar de, då elever i dagens skola väldigt tidigt i sin skolgång ställs inför 

valsituationer. Att ringa in elevens intresseområden, samt vilken typ av studier och arbete 

eleven vill ägna sig åt är viktigt, och det är ofta en lång process. Behovet av information och 

vägledning blir betydelsefullt för eleven för att de ska kunna prova, förkasta och få stöd i 

olika skeden på väg mot ett väl underbyggt val. Vägledning och information behövs för att 

                                                           
9Lärarboken 2006/07, 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94. 
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eleven ska kunna sätta sig in i alla de olika valen och i alla utbud som finns i utbildningar och 

yrken. Hur behovet av stöd ser ut kan variera mellan eleverna, det kan röra sig om allt från 

personlig vägledning genom hela valprocessen, eller behov av visst stöd av en professionell 

vägledare vid enstaka tillfällen. 

 

De ger även råd på att kompetensutvecklingsbehovet inom skolans studie- och 

yrkesorientering fortlöpande ska kartläggas och analyseras. 

De nämner att kompetensutveckling bland annat kan handla om att utveckla aktuella 

kunskaper om arbetslivet och att utveckla väglednings- och samtalsmetodik. 

Kompetensutveckling bland skolans personal är viktig för att man ska kunna erbjuda en hög 

kvalité av studie- och yrkesorientering i skolan.
10

 

  

3.6 Utbildning till studie- och yrkesvägledare 
I Sverige finns i dagsläget tre högskolor och universitet som erbjuder utbildning till studie- 

och yrkesvägledare. Dessa tre är Umeå universitet, Stockholms universitet,
 
samt Malmö 

högskola.
11

  

 

Eftersom vi nu tar examen från Umeå universitet, väljer vi att utgå ifrån deras utbildningsmål 

i studie- och yrkesvägledarprogrammet. Då de lokala målen stämmer överens med de 

nationella blir alltså detta en redovisning av de mål studenten ska uppfylla på alla orter i 

Sverige som erbjuder studie- och yrkesvägledarutbildning. 

  

Efter avslutad utbildning vid Umeå universitet ska studenten bland annat besitta sådan 

kunskap och förmåga som krävs för att arbeta självständigt som studie- och yrkesvägledare 

inom det offentliga skolväsendet, samt fristående skolor, som anges i skollagen. 

Studenten ska kunna visa förståelse kring barns, ungdomars och vuxnas utveckling och 

lärande. Vidare ska studenten ha förståelse för individers och gruppers val och socialisation i 

ett perspektiv av livslångt lärande, samt ha kunskap om utbildning, arbetsliv och samhällets 

utveckling, både ur ett nationellt och internationellt perspektiv. 

Studenten ska också visa att denne har förmågan att analysera och förstå den enskilde 

individens studie- och yrkesval, samt med hjälp av denna förmåga urskilja deras behov av 

utveckling och stöd. Studenten ska också kunna tillämpa denna kunskap på grupper. 

Vidare ska studenten kunna använda sig av olika teorier och metoder för vägledning, i arbete 

med enskilda individers behov, och med gruppers behov. 

Studenten ska också besitta kunskap i insamling och kritisk tolkning av information, i syfte att 

kunna informera och vägleda vuxna och ungdomar till framtida studie- och yrkesval. 

Ytterligare kunskaper som studenten ska besitta innefattar självkännedom och empatisk 

förmåga.
12

 

 

En komplett förteckning över studie- och yrkesvägledarutbildningen på Umeå universitet 

finns i bilaga tre. 

 

 

 

 

                                                           
10http://www.skolverket.se/publikationer?id=2172 (Hämtad 090429) 
11 www.studera.nu (Hämtad 090505) 
12 http://www.use.umu.se/digitalAssets/5/5333_utbildningsplan-syv-ht07.pdf (Hämtad 090505) 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2172
http://www.studera.nu/
http://www.use.umu.se/digitalAssets/5/5333_utbildningsplan-syv-ht07.pdf


 7 

4. Teorier, metoder och modeller för vägledning 
I detta avsnitt presenteras olika teorier, metoder och modeller i samtalsmetodik och 

vägledning. Somliga är sådana som vi tagit del av i vår utbildning. 

 

4.1 Konstruktivistisk vägledning 
Vance Peavy har varit en stor auktoritet och ledande röst inom vägledningsområdet i stora 

delar av världen. Han har med utgångspunkt i konstruktivismen skapat en konstruktivistisk 

vägledningsmetod. Denna teori bygger på en holistisk syn på människan, man ser på 

människan som aktiv i processen att konstruera sin egen verklighet där varje enskild individs 

levnadsberättelse ligger till grund för den fortsatta utvecklingen. Peavy menar att ett 

konstruktivistiskt synsätt innebär att se individen i dess hela sammanhang och att se 

individens egna berättande berättelse som en grund för fortsatt utveckling. Vidare menar han 

också att om detta synsätt existerar hos vägledaren så ser han sammanhanget i vilket den 

sökande lever och först då ser man den sökandes beteende. Vägledaren försöker se problemen 

för att hitta förändringar och på så vis kan vägledaren förstå den sökandes utspel och 

beteenden i vissa sammanhang. 

Har man som vägledare ett konstruktivistiskt tänkande så vill man skapa förändring och 

mening för sin klient i vägledningsprocessen.  

Peavy skriver att har man ett konstruktivt synsätt så påverkar det vägledningens principer. 

Han menar att: 
1. En konstruktivistisk vägledare förutsätter att det finns många olika verkligheter. 

2. Människan lever i en social värld som konstrueras genom interaktion, kommunikation och 

ömsesidigt förhållningssätt mellan människor. 

3. Språket är ett nyckelredskap för att bygga mening. 

4. Man bör betrakta jag metaforen som ett centralt element i vägledningsprocessen.
13

 

 

Den konstruktivistiska vägledningen utgår ifrån varje individs levnadsrum och vägledaren ska 

i första hand kartlägga den sökandes levnadsrum istället för deras personlighet. Detta syftar 

till att synliggöra och medvetengöra innehållet för att sedan kunna förändra det. Vägledaren 

kan använda denna kartläggning i syfte att sätta sig in i och förstå den sökandes värld. Detta 

ska göras för att levnadsrummet ständigt förändras och påverkar den sökandes känslor och 

tankar om nuet och framtiden. En människas levnadsrum innehåller värderingar, fördomar, 

idéer, föreställningar, trosuppfattningar, vanor och inlärda beteenden som används som 

vägvisare i människans sociala rum.  Den sökandes perspektiv på framtiden grundar sig alltid 

på en viss synvinkel. Peavy pekar på att den sökandes verklighet är som den sökande själv 

uppfattar den och den ska inte ifrågasättas, utan som vägledare bör man försöka ge den 

sökande styrkan att själv ta nästa steg i vägledningsprocessen. Det är viktigt att man som 

vägledare arbetar med att den sökande känner sig sedd och hörd, att man som vägledare tar 

sin klient på allvar. 

 

I vägledningsprocessen så anser man att frågan är viktigare än svaret. Som samtalsledare så 

söker man aktivt efter den sökandes beskrivningar och arbetar med att ge den sökande hopp 

och söka efter nya möjligheter. Vägledaren som person har lika stor betydelse som den 

samtalsmodell som den använder sig av och Peavy menar också att vägledare som använder 

en och samma modell måste anse att alla människor är lika. 

Vägledningsprocessen ska ses som en process och den ska syfta till att hjälpa den sökande att 

få stärkt självförtroende och tjäna till att hjälpa den sökande att utreda sitt problem, sätta upp 

mål och utforma en handlingsplan. I vägledningsprocessen så ska vägledaren också 

synliggöra för sin klient att se sina egna förmågor och hinder. Det är också vägledarens 
                                                           
13 Peavy, Konstruktivistisk vägledning, sidan 38-40 
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uppgift att ge sin klient hopp, motivera klienten och visa på möjliga vägar som klienten kan ta 

för att nå sitt mål. Enligt Peavy ska detta då medföra att den sökande upplever att den får mer 

kontroll över sitt liv. I vägledningsprocessen är vägledaren och klienten båda experter. 

Vägledaren är expert på vägledningssamtal och klienten på sitt eget liv. Det är viktigt att 

komma ihåg att de sökande har olika behov av vägledning och en väl fungerade vägledning 

hjälper till att tillgodose individuella behov som inte kan tillfredställas på annat vis. 

Peavy skriver i sin bok om olika saker som man kan använda sig av i vägledningsprocessen 

och saker som man ska tänka på. Då det gäller information så menar Peavy att ofta så får 

denna för stor plats i vägledningsprocessen. Han menar att information bara är till hjälp om 

klienten kan ta den till sig som meningsfull kunskap. Informationen ska vara lätt att förstå och 

kunna användas som meningsfullt vetande. 

 

Då det gäller att beskriva och kartlägga den vägledningssökandes levnadsrum, så anser Peavy 

att själva kartläggningen kan innefatta teckningar, diagram eller till och med klotter, där 

klienten skissar antingen själv eller med vägledaren. Att använda sig av denna metod bidrar 

till att man synliggör jaget, den ger klienten och vägledaren anledning att samarbeta, den 

aktiverar båda i vägledningsprocessen, och den synliggör exempelvis hinder, behov och 

fördelar som kan finnas, samt centrala drag i klientens problem. Metoden garanterar också att 

vägledningssamtalet får ett konkret resultat menar han.   

 

Språket är det viktigaste redskapet som en vägledare kan ha, därför att det är med språket som 

vi konstruerar och rekonstruerar vår verklighet och det är på den grunden som Peavy anser att 

språket är basen i den konstruktivistiska vägledningen. Att bekräfta, benämna och på andra 

sätt uppmärksamma det klienten säger med hjälp av professionella samtalsmetoder är väldigt 

viktigt i denna vägledningsmetod. För att vägledaren ska kunna komma framåt i 

vägledningsprocessen, så måste han förstå vad den sökande säger. Kommunikationen, det vill 

säga språket, både i form av tal, bild och skrift mellan den sökande och vägledaren blir därför 

avgörande för ett produktivt samtal. 

 

Peavy rekommenderar bland annat att man i vägledningsprocessen använder sig av något som 

han kallar kontrafaktiska experiment. Han nämner trollstavshypotesen, vilket innebär att 

klienten får en trollstav (i fantasin) och kan med hjälp av denna exempelvis trolla fram en 

lösning på problemet eller en bild av hur hans livssituation skulle kunna se ut. Syftet med att 

använda fantasin som hjälpmedel är att ta bort eventuella hinder samt att kunna se nya 

perspektiv. Han menar vidare att det finns fler fördelar med att använda sig av experiment, att 

de ökar medvetenheten om förutfattade meningar, hjälper till att se om en begränsning 

verkligen är en begränsning eller inte, hjälper till att utvärdera om de upplevda hindren 

verkligen är hinder, inspirerar till originella projekt och främjar kreativiteten. 

Peavy säger att det finns generellt fem faktorer som de flesta samtalsmodeller innehåller i en 

vägledningsprocess och dessa är: 

 
1. Man måste skapa en atmosfär av omsorg, tillit och förhoppning som bas för vägledningen. 

2. Man måste utbyta tillräckligt mycket relevant och exakt information. 

3. Den vägledningssökande måste få hjälp att se situationen klart och visualisera sina personliga 

mål och framtidsplaner. 

4. Den vägledningssökande måste få hjälp att inse sin personliga potential. 

5. Den vägledningssökande måste få hjälp att ställa upp alternativa valmöjligheter och planer och 

genomföra en handlingsplan samt få hjälp att undanröja hinder på väg mot förverkligandet av 

sina mål.
14

 

                                                           
14 Peavy, Konstruktivistisk vägledning, sidan 11-12 



 9 

 

4.2 Fem huvudtyper av professionella samtal 
Anders Engquist beskriver fem huvudtyper av professionella samtal. 

 Kartläggande samtal. Syftet med detta samtal är att hjälpa individen att bli mer 

medveten om sin nuvarande situation med möjligheter och begränsningar. Detta ska 

medverka till att individen ska få en verklighetsförankring och att individen ska få 

känslan av att denne själv kan göra något åt sin situation. Samtalsledarens mål kan 

vara att hjälpa individen att beskriva sin nuvarande situation och att tydliggöra olika 

handlingsvägar. 

 Motiverande samtal. Syftet här är att hjälpa individen att se sina egna kommande 

äkta behov och önskemål som en grund för viktiga val i exempelvis val av studier eller 

yrke. Målet för samtalsledaren kan vara att ställa utredande frågor som visar vad 

individen är intresserad av. Samtalsledaren och klienten ska finna den ”positiva 

känslan”. 

 Stödjande samtal. Syftet i stödjande samtal är att individen ska bli mer självgående 

och därför bara behöva kontakt vid behov eller ingen alls. Målet i detta samtal kan 

vara att med fåtaligare mellanrum träffa individen för att ge stöd och feedback. Ett 

stödjande samtal kan vara ett samtal som har till syfte att vara till stöd för individen då 

denne är i färd med att genomföra sin plan som kartlagts och motiverats, som 

beskrivits enligt ovan. 

 Problemlösande samtal. Syftet med detta samtal är att man ska finna och fokusera på 

strategier för att kunna lösa individens problem och samtalet ska inte vara i terapiform. 

Målet med detta samtal är att man skall genomföra den strategi som man kommit fram 

till för att kunna lösa ett konkret problem. 

 Behandlande samtal. Syftet med detta samtal är att det ska vara 

personlighetsutvecklande. Det kan då röra sig om att man ska försöka påskynda 

tillfriskandet eller lindra smärta. Den samtalsledare som har omdöme, talang och 

erfarenhet kan arbeta med sig själv som ett instrument så länge det är till nytta för 

individen och under förutsättning att syftet från samtalsledarens sida är att samtalet 

ska vara behandlande. 

 

Engquist menar att dessa olika typer av samtal går in i varandra och att det är bra om 

samtalsledaren har kunskap om dessa olika typer av samtal, för att denna ska få en förståelse 

för vad hon/han gör. 

 

Han beskriver också tio punkter för en bra samtalsledare. 
1. Sätt dig in i några teorier som grund för att kunna formulera ditt eget bästa sätt, men var öppen 

för att utveckla dig vidare. 

2. Nöj dig med att det många gånger är fullt tillräckligt att vara en samtalspartner som hjälper 

samtalspartnern att se och förstå sig själv. 

3. Se till att det är någorlunda balans mellan dina faktakunskaper, din självkännedom och din 

förståelse av andra. 

4. Se till att du själv får det du behöver av egen utveckling och stimulans även utanför yrket. 

5. Lös inte problem åt andra men bidra till att de får nya tankar och utvägar att fundera på. 

6. Lär dig sätta gränser utan att vara avvisande. 

7. Tänk mer i termer av att värderingar är olika än i termer av rätt eller fel. 

8. Var realistisk inför möjligheterna att kunna förstå andra människors inre liv. 

9. Tänk på att det andra säger för det mesta är subjektivt sant. 

10. Tala svenska.
15

  

                                                           
15 Engqvist, Anders, Om konsten att samtala, (Stockholm, Prisma, 2003) sidan 252 
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4.3 En lösningsfokuserad modell 
Insoo Kim Berg och Peter De Jong presenterar en lösningsfokuserad samtalsmodell. 

Grundprincipen för det lösningsinriktade arbetssättet är att samtalsledaren och klienten 

tillsammans konstruerar lösningar istället för att lösa problem. Författarna menar att genom att 

man fokuserar på problem i klientens situation så hämnar det individen från att se en lösning. 

De pekar på att det avsätts för mycket tid i en problemlösningsfokuserad samtalsmodell just 

på att beskriva och analysera klientens problem. De menar att det är just det som är skillnaden 

mellan en lösningsfokuserad samtalsmodell och en problemfokuserad samtalsmodell, att man 

i den problemfokuserade modellen lägger ner så mycket tid på frågan, varför? När man 

arbetar lösningsfokuserat använder man sig inte av frågan varför, utan här går man direkt 

vidare till att få klienten till att se hur det skulle kunna se ut om allt hade varit bra. De 

använder sig av mirakelfrågor i stället. Det är just användandet av mirakelfrågorna som främst 

kännetecknar lösningsfokuserad vägledning, vilket i stort sett innebär att klienten får berätta 

om hur den själv skulle önska att livet såg ut. Med utgångspunkt i det så arbetar man vidare 

och frågar efter tillfällen i klientens liv som har varit likt den önskvärda situationen och frågor 

som man använder sig av är Vem? Vad? När? Var?
 

 

I den lösningsfokuserade vägledningen används två aktiviteter, den ena är målformulering 

inom klientens referensram och den andra är att utveckla lösningar som bygger på undantag. 

Författarna menar att undantag är tillfällen i klientens liv, där klientens problem kan ha gjort 

sig till känna, men som antagligen inte har gjort det eller i alla fall inte varit så allvarliga. I 

vägledningsprocessen så får klienten själv bestämma vilka förändringar som denne själv 

skulle vilja samtala om. Man använder sig då av de två tidigare nämnda aktiviteterna i 

vägledningsprocessen för att hitta olika lösningar för att nå sitt mål. Det är viktigt att finna 

undantagen för att finna vägar för att lösa problemet.  

Denna vägledningsmodell handlar om att klienten själv ska se och förstå vad som behöver 

göras för att problemen inte ska ha övertaget och det kräver nästan att undantagen kan kopplas 

till målen. 

 

Den lösningsfokuserade samtalsmodellens faser: 

 Att beskriva problemet – Här får klienten beskriva sina problem, samtalsledaren 

fokuserar på att lyssna med respekt på klientens berättelse och funderar på möjliga 

vägar att leda samtalet in i nästa fas. 

 Att utveckla välformulerade mål – Denna fas inleds med att man samtalar kring olika 

lösningar. Man utreder och gör beskrivningar av vad som kommer att vara annorlunda 

i klientens liv när problemen är lösta. 

 Att leta efter undantag – I denna fas så frågar samtalsledaren om tillfällen i klientens 

liv när problem inte visar sig eller då de är mindre allvarliga. Samtalsledaren frågar 

också vem som gjorde vad för att få undantagen att inträffa. 

 Feedback som avslutning på samtalet – I slutet av varje träff så avslutar samtalsledaren 

med en sammanfattning. Sammanfattningen innehåller också beröm och ett eller flera 

förslag och dessa förslag lyfter fram det som klienten själv skulle kunna göra mer av 

för att lösa problemen. Feedbacken utgår ifrån klientens egna referensramar och den 

formuleras så att den grundar sig på den information, mål och undantag som klienten 

själv har delgett samtalsledaren. 

 Att utvärdera klientens framsteg – Samtalsledaren och klienten utvärderar hur det går 

för klienten att nå sina lösningar, detta görs då vanligtvis genom att samtalsledaren ber 

klienten att uppskatta sina framsteg på en skala från noll till tio. Utifrån detta så 
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arbetar de tillsammans för att ta reda om på om, och vad som fortfarande behöver 

göras innan de då avslutningsvis är färdiga att avsluta behandlingen.  

 

Författarna beskiver också en rad olika tekniker/färdigheter som en samtalsledare bör ha och 

kunna behärska i det professionella samtalet. En bra samtalsledare bör kunna:  

Lyssna: en bra samtalsledare ska kunna lyssna till klientens berättelse med lösningsbyggande 

öron utan att filtrera det man hör genom sina egna referensramar, dvs. samtalsledaren ska inte 

värdera det klienten säger för det kan leda till att samtalsledaren gör ett förhastat 

problemlösande.  

Ställa frågor: för att få fram detaljer i klients uttalanden, och det rör sig om frågor kring 

Vem, Vad, När, och Hur? Frågorna syftar till att få fram beskrivande och inte analyserade 

detaljer, frågorna ska klargöra och förstärka klientens mål, styrkor och framgångar. Öppna 

frågor är viktiga och att föredra för att klienten själv ska få ha kontroll och ansvarstagande.  

Upprepa klientens egna ord: samtalsledaren ska kunna upprepa klientens ord på ett sådant 

sätt att klienten känner sig inbjuden att berätta mer.  

Sammanfatta: är en färdighet som är viktigt att kunna, det bidar till att klienten känner sig 

unik och man speglar med jämna mellanrum klientens känslor, handlingar och tankar. 

Sammanfattningar är reflekterande och det underlättar för klienten att få en uppfattning om 

hur de beskriver sina erfarenheter.  

Omformulera: det klienten säger är också viktigt att kunna, dvs. samtalsledaren återkopplar 

det viktiga i vad klienten just sagt och det är mycket användbart när samtalsledaren vill visa 

sin klient att han eller hon lyssnar.  

Vara tyst: Man ska använda sig av tystnaden, den ger tid för reflektion och man ska 

respektera klientens tystnad.  

Berömma: Samtalsledaren ska berömma sin klient, då främst i syftet att klienten ska lägga 

märke till sina egna positiva förändringar, styrkor och resurser. 

Den lösningsfokuserade samtalsmodellen ska ge samtalsledaren en effektiv intervjuteknik, där 

samtalsledaren utvecklar lösningsbyggande tekniker och metoder, för att de i 

vägledningsprocessen ska kunna nå bästa resultat i samtalet med klienten.
16

 

 

4.4 En fyrstegsmodell enligt Parsons teori om yrkesvägledning 
I en rapport från skolöverstyrelsen så presenterar författarna Loven och Borghagen en 

fyrstegsmodell, som de menar har fått en allt större spridning som modell för studie- och 

yrkesvägledning.
17

 

 

Denna studie- och yrkesvägledningsmodell är ursprungligen en utveckling av Frank Parsons 

tankar om vad som krävs för att göra ett bra yrkesval, som han utvecklade i början av 1900-

talet. Den grundar sig på Parsons matchningsteori som utvecklades i början på 1900- talet. 

Denna teori bygger på att det är viktigt att individen har klart för sig vem den själv är. 

Individen måste sedan ha kunskap om omvärlden och vilka olika yrken som finns. Till sist 

krävs ett förnuftigt resonerande om sambandet mellan dessa olika faktorer.  

Även egenskaps- och faktateorin har sitt ursprung i Parsons tankegångar. Den bygger på en 

jämförelse mellan människan och omgivningen, människan skulle matchas mot sin utbildning 

och yrkesvärld med hjälp av tester och mätningar.
18

  

 

                                                           
16 Berg, Insoo Kim & De Jong, Peter, Att bygga lösningar, en lösningsfokuserad samtalsmodell. (Smedjebacken, ScandBook, 

2005) 
17 Borghagen, Kerstin & Loven, Anders. Vem behöver en Syo? (Stockholm, Skolöverstyrelsen, 1991) 
18 Loven, Anders, Kvalet inför valet – om elevers förväntningar och möten med vägledare i grundskolan. (Lärarhögskolan i 

Malmö, Institutionen för pedagogik, 2000) 
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De fyra stegen i vägledningsprocessen 

Dessa fyra steg illustrerar studie- och yrkesvägledningens förfarande i vägledningsprocessen. 

Steg 1. Vägledaren ska hjälpa den sökande att bli medveten om sig själv. Det är vanligt 

förekommande att de sökande har en oklar självbild om sina erfarenheter, intressen, 

kunskaper och vad som finns i deras ”ryggsäck”. Vägledaren ska hjälpa klienten till 

självkännedom med hjälp av att synliggöra klientens intressen, färdigheter, anlag, 

ambitioner, och tidigare erfarenheter 

Steg 2. I steg två gäller det att hjälpa den sökande med kunskapen och ett klargörande 

över vilka alternativ som finns, det vill säga att göra den sökande medveten om 

alternativen. Det handlar om att vidga klientens perspektiv och ge klienten information om 

olika alternativ av utbildning och yrken, samt vilka konsekvenser dessa olika alternativ 

har. Den information som ges skall sedan relateras till klientens uppfattning och 

medvetenhet om sig själv. 

Steg 3. När detta är gjort så kommer man till beslutsfasen och då är det vägledarens 

uppgift att stötta och hjälpa den sökande i att fatta ett beslut. Det är viktigt i denna fas att 

de olika alternativen ställs mot varandra, väga för- och nackdelar med de olika 

alternativen, så att det beslut som tas är väl genomtänkt. 

Steg 4. Nu är beslutet fattat och nu ska det genomföras. I detta steg blir det vägledarens 

uppgift att hjälpa den sökande i genomförandet. Det är viktigt att se till att möjligheterna 

och eventuella hinder är omdiskuterade så det kan bli ett lyckat resultat av 

vägledningsprocessen. I detta steg kan man upprätta en handlingsplan, där då både 

möjligheter och hinder finns med i beräkningarna.
19

 

 

4.5 En problemfokuserad modell 
I följande avsnitt beskrivs en problemhanterande och möjlighetsutvecklande trestegsmodell, 

som utvecklats av Gerald Egan och som används i vägledningsprocessen.
20

 Denna modell är 

generell och kan användas i sammanhang där klienten behöver hjälp att se nya perspektiv, 

fatta beslut, samt formulera handlingsplaner. Den har också fungerat som en inspirationskälla 

för en svensk modell utvecklad av Kerstin Hägg och Svea Maria Kuoppa.
21

 Dessa två 

modeller har utgjort grunden i vår utbildning i samtalsmetodik. 

 

4.5.1 Trestegsmodellen 
Egan framställer sin modell i tre huvudsteg, (steps), där varje steg i sin tur består av tre olika 

faser, (stages). 

 

Steg 1 – Hur ser min nuvarande situation ut?  

I detta första steg, kartläggningen av den nuvarande situationen, ska vägledaren hjälpa 

klienten att ta reda på hur dennes liv ser ut, och vad klienten behöver arbeta med. 

De tre faserna i steg ett innebär att vägledaren: 

1. hjälper klienten att berätta sin historia. 

2. hjälper klienten att se nya perspektiv på sin historia. 

3. hjälper klienten att hitta ”hävstången”, alltså det som är väsentligt, att jobba med.
22

 

 

I Hägg och Kuoppas modell benämns stegen som faser, där fas ett handlar om att utreda 

situationen ur klientens perspektiv.
23

 

                                                           
19  Borghagen & Loven, Vem behöver en Syo?  
20 Egan, Gerald, The skilled helper, (Belmont California, Thompson Brooks/Cole, 2007)  
21 Hägg Kerstin & Svea Maria Kuoppa, Professionell vägledning, (Lund, Studentlitteratur, 1997) 
22 Egan, The skilled helper 
23 Hägg & Kuoppa, Professionell vägledning 
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Steg 2 – Hur vill jag att min situation ska se ut? 

I det andra steget, som fokuserar på den prefererade bilden, hjälper vägledaren klienten att ta 

reda på hur denne vill att situation ska se ut. 

De tre faserna i steg två innebär att vägledaren:  

1. hjälper klienten att använda sin fantasi för att hitta mål och möjligheter till en bättre 

framtid. I denna fas finns det inga omöjligheter, bara fantasin sätter gränser. 

2. hjälper klienten att välja ut de realistiska, och utmanande målen som ger riktiga 

lösningar på det väsentliga problemet som man identifierat i steg ett. 

3. hjälper klienten att hitta vad som kommer att stimulera dem, och göra dem villiga att 

genomföra sina mål.
24

  

 

Hägg och Kuoppa betecknar detta steg som fas två, och detta handlar om att vidga klientens 

perspektiv och att sätta upp mål.
25

 

 

Steg 3 – Hur ska jag nå mitt mål? 

I det tredje och sista steget, hjälper vägledaren klienten att ta reda på vad denne måste 

genomföra för att nå sitt mål.  

De tre faserna i steg tre innebär att vägledaren: 

1. hjälper klienten att undersöka möjliga strategier för att nå sitt mål. 

2. hjälper klienten att identifiera, och välja den strategi som är passande för deras 

livssituation, och resurser. 

3. hjälper klienten att föra samman de valda strategierna till en genomförbar plan.
26

 

 

I Hägg och Kuoppas modell benämns detta steg som fas tre, och detta handlar om att sätta upp 

en handlingsplan, samt att ge klienten stöd för genomförandet av denna.
27

 

 

4.5.2 Kommunikationsfärdigheter  
I detta avsnitt presenteras sex viktiga kommunikativa verktyg i vägledningsprocessen; aktivt 

lyssnande, verbala redskap för lyssnande, sondering och påverkan, utmaningar och 

konfrontationer, frågetyper, samt sammanfattningar. 
 

Aktivt lyssnande 

Ett redskap som är väldigt viktigt för vägledaren, enligt Egan, är dennes förmåga att lyssna 

aktivt på sin klient. Detta innebär att klienten ska känna att vägledaren lyssnar på, och förstår 

vad klienten säger. Vägledaren är empatiskt närvarande i samtalet. 

Det aktiva lyssnandet innefattar bland annat: 

 Icke-verbalt beteende, såsom kroppsspråk, ögonkontakt, ansiktsuttryck och 

röstläge.  

 Empatiskt lyssnande, att vara närvarande för att förstå klienten och deras värld.
28

 

 

Carl Rogers (1980), anser att det empatiska lyssnandet är en otroligt viktig del av lyssnandet 

själv. Han menar, att man genom det empatiska lyssnandet kommer in, och känner sig 

hemma, i någon annans privata, perceptuella värld. Det innebär att man känner sig för, steg 

för steg, för varje känslomässig förändring hos den andra individen. Det innebär att man, 

temporärt, lever, och rör sig, i någons annans liv, helt objektivt utan bedömningar. 
                                                           
24 Egan, The skilled helper 
25 Hägg & Kuoppa, Professionell vägledning 
26 Egan, The skilled helper 
27 Hägg & Kuoppa, Professionell vägledning 
28 Egan, The skilled helper  
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Denna form av empatiskt lyssnande är helt osjälviskt eftersom vägledaren måste stänga ute 

sina egna intressen och bekymmer, för att kunna ägna sig fullständigt åt sin klient. 

Rogers menar dock att denna form av osjälviskt lyssnande enbart blir värdefullt om klienten 

förstår att vägledaren lyssnar på vad de säger, och förstår vad de säger. Det empatiska 

lyssnandet leder då till empatiskt förståelse, vilken i sin tur leder till möjligheter för att svara 

empatisk, på vad som uttrycks från klienten.
29

 

 

Egan påpekar att lyssnande, i sin allra bästa form är både fokuserat och objektivt, och 

fokuserat lyssnade, genom den problemhanterande trestegsmodellen hjälper vägledaren att ta 

till sig klientens berättelse på ett objektivt sätt. Vägledaren lyssnar aktivt på sin klient för att 

sedan hjälpa dem att hitta lösningar. 

När en klient berättar sin historia för vägledaren så utgår de ifrån sina egna erfarenheter, sina 

tankar, känslor och beteenden. Detta innebär att vägledaren i princip lyssnar på vad klientens 

personlighet säger. Vägledaren lyssnar både på individuella tankar, samt mönster av tankar, 

på beteenden samt mönster av beteenden, på känslor, samt på mönster av känslor, som alla är 

inspirerade av interna och externa händelser. Klienternas berättelser är alltså en blandning av 

deras erfarenheter, tankar, känslor och beteenden.
30

 

Enligt Egan ska vägledaren lyssna på:  

 Klientens erfarenheter – Detta är en väldigt viktig del för att förstå klienten, men 

eftersom erfarenheter oftast handlar om vad andra människor gjort, eller inte gjort, så 

kan erfarenhetsfokuserade berättelser ibland visa en form av passivitet. Det finns alltid 

något, eller någon annan att skylla på för klientens problem.  

 Klientens tankar – Här kan synpunkter, avsikter, förslag och planer komma upp. 

Dessa kan avslöja klientens värderingar, attityder och övertygelser. Vägledaren måste 

uppfatta vad som är relevant för situationen. 

 Klientens beteenden – Vissa klienter har inga problem att prata om sina erfarenheter, 

men är motvilliga att prata om sina beteenden. En orsak till detta kan vara att de då 

måste ta upp sitt personliga ansvar för sitt beteende. 

 Klientens känslor och humör – Känslor är något som ständigt finns inom alla 

människor, och de är en viktig del av klientens problem, och lösningar av problemet. 

Att lära sig att känna igen vissa känslor är väldigt viktigt, dels för att känslorna präglar 

klienternas liv, deras värderingar, planer och förslag, dels för att de påverkar deras 

livskvalitet, och dels för att de påverkar deras beteende. 

 Klientens styrkor, möjligheter och resurser – En vägledare som bara hör 

problemen, kommer bara att tala om problemen, och därigenom vilseleda sin klient. 

 Klientens icke-verbala budskap – När vägledaren har lärt sig att behärska sitt eget 

icke- verbala språk, så kan han eller hon utforska klientens icke- verbala beteende. 

Vägledaren kan då lättare få grepp om var det egentliga problemet ligger. 

 Klientens sammansatta historia – Denna innehåller delar från alla de ovanstående, 

och vägledaren ska kunna fokusera på det väsentliga som uttrycks och därefter hjälpa 

klienten att identifiera och förstå detta.
31

 

 

Verbala redskap för lyssnande 

Ett av vägledarens verktyg för att visa sin klient att han eller hon lyssnar och försöker förstå, 

kallar Hägg och Kuoppa för omformulering. Detta innebär att vägledaren, med egna ord 

omformulerar något som klienten har uttryckt, och som vägledaren uppfattat som viktigt. När 

vägledaren låter klienten höra det som uttryckts i andra ord, ger det klienten möjligheten att 
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lyssna, ta ställning, verifiera eller omarbeta det sagda. Vägledaren kan omformulera både 

faktainnehåll och utryckta känslor, för att ge klienten möjligheten till reflektion och reaktion. 

En förlängning av omformuleringen väljer Hägg och Kuoppa att kalla för verbalisering. 

Detta innebär att vägledaren namnger en känsla som klienten har förmedlat, utan att själv 

uttrycka den. Vägledaren uttrycker något i påståendeform som han eller hon har uppfattat, och 

ger genom detta klienten möjligheten att reflektera över vad de egentligen har uttryckt. För 

klienten kan detta synliggöra sådant som de själva inte varit medvetna om, och det kan även 

ge nya aspekter på deras problem. Klienten måste dock alltid känna att de har möjligheten att 

avvisa eller tillrättavisa verbaliseringen, om vägledaren har en felaktig uppfattning.
32

 

 

Egan skriver i sin bok om en motsvarighet till omformulering och verbalisering, som han 

kallar för Sharing Empathic Highligts, (empatiska betoningar, vår översättning). Den 

grundläggande tanken inom empatiska betoningar går ut på att vägledaren återger vad 

klienten har sagt genom att hitta känslan som de uttrycker, samt anledningen till att de känner 

på det här sättet: Du känner... För att... 

De empatiska betoningarna grundar sig på nyckelfaktorerna i klientens berättelse, alltså deras 

tankar, erfarenheter, beteenden och känslor.
33

 

 

Det är viktigt för vägledaren att skilja mellan uttryckta och omtalade känslor, enligt Egan. Det 

är inte säkert att klienten ger ord åt alla sina känslor, men om de uttrycker en viss känsla så är 

denna en del av budskapet som vägledaren ska identifiera och visa förståelse för. Vägledaren 

ska också kunna läsa av klientens känslor i dennes icke- verbala beteende och respondera på 

detta. Det är också viktigt att vägledaren är försiktig när han eller hon sätter ord på outtalade 

känslor. Detta kan, för vissa klienter upplevas som hotfullt.  

Vägledaren ska också kunna ge sina empatiska betoningar på olika sätt, exempelvis genom 

enkla ord, genom olika slags fraser eller talesätt, genom hänvisning till underförstådda 

beteenden, samt genom hänvisning till de erfarenheter som klienten diskuterar. 

Vidare är det viktigt att vägledaren inte överbetonar eller förringar känslor, och sinnesrörelser, 

och detta görs enklast genom att länka känslorna till de tankar, erfarenheter och beteenden 

som fått dem att uppstå.
34

 

 

Enligt Egan finns det sju principer en vägledare kan följa när det gäller empatiska betoningar.  

1. Använd empatiska betoningar i varje steg och i varje fas av trestegsmodellen.  

2. Respondera selektivt för att hitta kärnan i klientens berättelse. 

3. Reagera på sammanhanget, inte bara på orden. 

4. Använd betoningarna som en mild påverkan för att få klienten att ”höra sig själv”. 

5. Använd betoningarna för att föra vägledningsprocessen framåt. 

6. Ta hjälp av betoningarna för att återhämta dig från felaktig förståelse. 

7. Använd betoningarna som ett sätt att bygga broar mellan klienten och dig själv, om ni 

har väldigt olika bakgrund. 

 

Vidare nämner han tre förmågor som vägledaren bör besitta för att kunna förmedla empatiska 

betoningar: 

Klarsynthet, Kunnande, Bestämdhet 

En vägledare som känner empati för sin klient utan att ha god omdömesförmåga kommer inte 

att vara till någon hjälp för klienten. En klarsynt vägledare kan ”läsa” sin klients tankar och 
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känslor, och de kan också väva in dessa observationer i en dialog med klienten. Vägledaren 

gör detta genom empatiska betoningar.  

När vägledaren vet vilken betoning han eller hon ska ge, så måste de också vara kapabla till 

att genomföra detta. Det är viktigt att veta hur man ska ”översätta” sin klarsynthet till ord. 

En klarsynt och kunnig vägledare kommer inte att hjälpa sina klienter om han eller hon inte 

har en viss grad av bestämdhet, där vägledaren vågar tala om, vad han eller hon har 

upptäckt.
35

  

 

Sondering och påverkan 

Enligt Egan är många klienter medvetet eller omedvetet ovilliga att utforska sig själva och sitt 

beteende. Det är då viktigt för vägledaren att uppmuntra, sondera och på vissa sätt påverka sin 

klient att granska sig själv och sina tankar och beteenden, när detta inte sker spontant. Därför 

är vägledarens förmåga att sondera och påverka också en väldigt viktig 

kommunikationsfärdighet. Om de empatiska betoningarna är smörjmedlet i en dialog så är 

sonderingen ofta den välbehövda knuffen, för att få samtalet in i rätt riktning.  

Sonderings- och påverkansfärdigheterna är verbala, och ibland icke- verbala, tillvägagångssätt 

för att förmå klienten att tala mer öppet och konkret om vad som kommer upp i de olika 

stegen i vägledningsprocessen. Vägledaren kan, med sonderingsfärdigheter, hjälpa klienten att 

identifiera och utforska möjligheter som de tidigare inte sett, att förvandla drömmar till 

realistiska mål, samt att förbereda planer för att nå sina mål. När vägledaren använder 

sonderingsfärdigheterna på ett förståndigt sätt kan de bidra med fokus och riktlinjer för hela 

vägledningsprocessen.
36

  

 

Olika sätt för påverkan: 

 Icke- verbal påverkan – Vägledaren kan exempelvis enbart luta sig närmare sin klient 

när denna avslutat en mening, för att på så sätt visa att han eller hon vill höra mer. 

Kroppsspråk, gester, nickar eller sättet vägledaren rör på sina ögon kan alla vara en 

form av icke-verbal påverkan.  

 Verbal påverkan – Verbala uttryck såsom Ja, Åh, Mmm, Jag förstår eller Okej är alla 

exempel på verbal påverkan. Vägledaren kan använda sig av dessa i 

vägledningsprocessen, men måste samtidigt vara försiktig så att inte han eller hon 

överdriver dem. De ska inte användas när vägledaren inte kan komma på något annat 

att säga, eller i den form att vägledaren börjar låta som en grammofonskiva som hakat 

upp sig. Påverkansfärdigheterna ska aldrig utgöra huvuddelen av samtalet, de ska vara 

den extra tillsatsen som kan göra samtalet bättre.
37

 

 

Olika former av sondering 

 Påståenden – Dessa kan indikera att det som klienten just uttryckt behöver klargöras. 

Ofta visar vägledaren med sitt påstående att han eller hon inte förstår någonting som 

klienten har sagt. Denna form av sondering gör klienten ansvarig för att föra samtalet 

framåt, utan att för den sakens skull anklaga dem för att undanhålla sanningen. 

 Uppmaningar – Denna form av sondering använder vägledaren sig av när han eller 

hon vill ha mer information eller klarhet i någonting som klienten sagt. Det är dock 

viktigt att vägledarens uppmaningar inte blir befallningar, så tonläget, rytmen i 

uppmaningen eller röststyrkan kan oftast användas för att göra uppmaningen mjukare. 

 Frågor – Detta är den vanligaste formen av sondering. Vägledaren använder sig av 

frågorna för att få fram vad klienten ännu inte uttryckt. 
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 Enstaka ord eller fraser som omvandlas till frågor eller uppmaningar – Enstaka ord 

som vägledaren uttrycker till klienten kan förvandlas till frågor. Klienten kan uttrycka 

någonting som vägledaren fångar upp och exempelvis återger till klienten, och baserat 

på exempelvis tonläge eller icke-verbalt beteende så blir återgivningen en begäran om 

mer klarhet. 
38

 

 

Utmaningar och konfrontationer 

Syftet med utmaningar är att hjälpa klienten att vidga sina perspektiv, tänka i nya banor, samt 

upptäcka sådant som tidigare varit dolt, enligt Hägg och Kuoppa. En utmaning kan ta formen 

av en fråga, eller vara kopplad till olika alternativ som vägledaren låter klienten ta ställning 

till. Denna färdighet kan ses som den mest effektiva metoden för att få klienten att se över 

sina möjligheter, och hitta nya vägar som passar just honom eller henne. Det är dock viktigt 

att vägledaren ger klienten chansen att reflektera, och tänka över sina svar vid en utmaning. 

 

Hägg och Kuoppa skriver att i samtal med klienter kan vägledaren ibland uppfatta något som 

klienten har uttryckt på ett motsägelsefullt sätt. Klienten kan ha uttryckt motstridiga känslor 

för något, eller givit olika versioner av en händelse. Vägledaren kan då konfrontera klienten, 

genom att be denna tydliggöra och reda ut det motsägelsefulla. Klienten kan många gånger 

redan vara medveten om det motsägelsefulla i berättelsen, och då blir konfrontationen ett sätt 

för vägledaren att visa att han eller hon verkligen lyssnar. Om klienten inte insett att han eller 

hon uttryckt sig på ett motsägande sätt, så kan konfrontationen ge nya, eller annorlunda 

perspektiv på problemet.
39

 

 

Frågor 

Egan konstaterar att oavsett vilken slags sonderingsfärdighet vägledaren använder, så tenderar 

den ofta, direkt eller indirekt, till att bli en fråga av något slag. Det är därför viktigt för 

vägledaren att vara lite försiktig med frågor genom vägledningsprocessen så att klienten inte 

känner sig för hårt ansatt, som vid ett förhör. Att samla information är inte målet med 

vägledningsprocessen så därför är det inte nödvändigt att ställa alltför många frågor. Vidare är 

det bra om vägledaren ställer rätt slags frågor. Frågor som klienten enkelt kan svara Ja eller 

Nej på, kan lätt leda till likheter med ett förhör, där vägledaren ställer fråga på fråga, och 

därför är det bättre om vägledaren ställer så kallade öppna frågor. Denna typ av frågor kan 

inledas med exempelvis, Hur, Vad, Varför, På vilket sätt, och så vidare. Den här typen av 

frågor kan hjälpa klienten att uttrycka sig och att lägga till information som saknas, genom 

hela vägledningsprocessen.
40

 

 

Sammanfattningar 

I Egans trestegsmodell så använder sig vägledaren av kommunikationsfärdigheter såsom 

aktivt lyssnande, empatiska betoningar, frågor, sonderings- och påverkansfärdigheter. Alla 

dessa färdigheter måste anordnas på ett sätt som hjälper klienten att fokusera sin 

uppmärksamhet på de händelser som har betydelse. Vägledarens förmåga att sammanfatta, 

samt att hjälpa sin klient att sammanfatta vad som uttryckts, både verbalt och icke- verbalt 

kan användas för att fokusera, samt för att utmana. 

Sammanfattningar kan egentligen användas när som helst, men de har visat sig särskilt 

användbara vid tre olika tillfällen i vägledningsprocessen. 

1. I början av ett samtal – Vid dessa tillfällen kan sammanfattningarna vara väldigt 

givande, särskilt när klienten inte riktigt vet var de ska börja, eller när klienten enbart 
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upprepar sådant som uttryckts tidigare. Det leder till att klienten får en viss press på 

sig att gå vidare. Sammanfattning vid början av ett samtal kan också visa klienten att 

vägledaren verkligen har lyssnat på vad klienten har sagt, framförallt om detta inte är 

första gången vägledaren och klienten träffas. Sammanfattningen ger också klienten 

möjligheten att ändra sin historia, eller tillrättavisa vägledaren om han eller hon har 

missuppfattat något. Denna färdighet ger klienten möjligheten att ta initiativet till vad 

samtalet ska leda fram till.  

2. Vid ett samtal som inte leder någonstans – Vägledaren kan använda sig av 

sammanfattningar för att hitta fokus i ett samtal som står stilla. Den vanligaste 

anledningen till att ett samtal inte leder till någonting, är att vägledaren tillåter klienten 

att upprepa sig gång på gång och inte komma fram till något nytt. Vägledaren 

”lyssnar” bara på klientens upprepning istället för att hitta djupet i deras historia, 

fokusera på möjligheter och mål, eller diskutera strategier som kommer att hjälpa 

klienten att nå sina mål och komma underfund med vad de vill. 

3. När klienten behöver se nya perspektiv – Ofta kan en sammanfattning leda till att 

klienten får lättare att se helheten av det som uttrycks. Den kan hjälpa dem att se 

motsägningar i sina egna uttalanden, samt att få en överblick över sin situation och 

därigenom se nya perspektiv som kan hjälpa dem framåt i vägledningsprocessen. 

Däremot är det viktigt att vägledaren inte överväldigar klienten med innehållet i sina 

sammanfattningar.
41

  

 

5. Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenter vi två avhandlingar som vi anser som relevanta för vårt 

examensarbete. 

 

5.1 Kvalet inför valet, Anders Loven 
Under hösten 2000 försvarade Loven sin avhandling, en studie som han genomfört som 

handlar om elevers val till gymnasieskolan, där fokus ligger på hur eleverna upplever detta val 

med en särskild anknytning till samtalen med skolans studie- och yrkesvägledare. Studien är 

gjord på intervjuer och inspelningar med elever och skolans studie- och yrkesvägledare, med 

finns även en elevenkät för att få ett bredare underlag. 

I boken skriver han att det är en vägledares främsta uppgift att hjälpa den sökande att bli mer 

säker på vad den vill med sin framtid och att vägledaren ska hjälpa den sökande att ta sig ur 

sin situation av osäkerhet och oro. Vägledning ska alltså leda till att hjälpa den sökande att 

förändra sitt inkongruenta tillstånd. Han nämner också i sin avhandling och grundar sig på 

tidigare studier som är gjorda inom detta område, att den viktigaste arbetsuppgift som en 

studie- och yrkesvägledare har är vägledningsarbetet, kärnan i studie- och yrkesvägledningen 

är vägledningssamtalen. 

 

Ett resultat som Loven kom fram till då ur elevernas perspektiv var att de ansåg att en god 

vägledare skulle vara en trevlig person, de skulle ha goda kunskaper inom sitt område, 

kunskaper inom exempelvis de olika gymnasielinjerna, jobbmöjligheter och löner. Vägledaren 

skulle bry sig om dem, förklara bra, vara hjälpsamma, ge råd men ändå inte styra, samt 

utstråla trygghet. Eleverna tyckte att det var viktigt för dem att få samtala med studie- och 

yrkesvägledaren kring sitt val till gymnasiet och eleverna uppskattade dem, och ansåg att de 

behövdes på skolan. Det som eleverna uttryckte missnöje över var studie- och 

yrkesvägledarnas informationsinsatser. 

 

                                                           
41 Egan, The skilled helper 
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Loven kom fram till att studie- och yrkesvägledarnas mål och syfte med vägledningen var 

förhållandevis liknande. De ville att eleverna skulle bli medvetna om sig själva och koppla 

samman detta med diskussion om framtida utbildningar och arbetsmarknad. I denna process 

så innebar det också att vidga elevens perspektiv. Här menar Loven att man kan se likheter 

med de definitioner som beskrivs i den så kallade fyrstegsmodellen. I en övergripande analys 

av samtalen, så kunde samtalen beskrivas som möten med vissa inbyggda ritualer. I de flesta 

samtalen så tog vägledaren initiativet, utfrågade eleven, fortsatte ge information för att 

därefter lotsa eleven mot ett slutgiltigt val. Han kunde också konstatera att vägledarna ledde 

samtalen i en strävan att valet skulle avklaras och att ansökningsblanketten skulle fyllas i. 

Han fann också att vägledarna inte kunde hänvisa till någon särskild vägledningsmodell som 

de använde sig av, utan vägledarna menade att ett arbetssätt hade efterhand växt fram som de i 

det stora hela följde. Dock så hade vägledarna svårt att redogöra för hur detta arbetssätt såg ut, 

de påpekade att arbetssättet förändrade sig efter vilken typ av elev de mötte. 

 

I analysen av generella mönster i samtalen mellan studie- och yrkesvägledarna och elev så 

kunde det fastställas att det saknas en tydlig struktur i samtalen, dåligt klargörande av syfte, 

vad samtalet ska beröra från vägledarnas sida, samt brist på summeringar och 

sammanfattningar i samtalen. Analysen visade också att vägledarna bryr sig om eleverna, de 

är goda lyssnare och de ger eleverna nya perspektiv och ger eleverna alternativ till sådant som 

de tidigare inte tänkt på. Dessa nya perspektiv bidrog till en minskad oro hos eleverna. Det 

visade sig också att vägledarna använde sig av olika basfärdigheter som exempelvis öppna 

frågor och uppföljning av oklara budskap. Pauser och tystnad fanns också med i samtalen. 

Vid jämförelse med olika vägledningsmodeller så visar samtalens upplägg mest likheter med 

fyrstegsmodellen. Loven kunde också se att vägledarna dominerade talutrymmet i samtalet 

och kunde ibland inta en lärar- eller vuxenroll. Detta innebar dock inte att vägledarna helt och 

hållet styrde samtalet. Eleverna gjorde tydliga markeringar när de inte höll med om något som 

vägledaren sa. Det dominerande samtalsutrymmet som vägledaren hade gjorde att eleverna 

inte aktiverades i tillräcklig utsträckning. 

 

Loven analyserade också normativa mönster i vägledningssamtalen och då berör han 

vägledarens samtalskompetens. Övergripande skriver han att han har kunnat fastställa att de 

flesta vägledarna hade en god kommunikations- och samtalsförmåga. Vägledarna visade 

respekt, ärlighet och genuinitet, det fanns viss tendens i samtalen att vägledarna vid vissa 

tillfällen behandlade eleverna som mindre vetande och skapade en vuxen- barnrelation. 

Empati förekom inte så ofta i samtalen, då i avseendet att lyssna, förstå och visa sin förståelse. 

Det förkom milt ifrågasättande i samtalet, då i elevens valfunderingar, detta ifrågasättande 

följdes sedan upp med alternativ, då i syfte att ge eleven vidgat perspektiv. 

I studien som Loven gjorde så påpekade vägledarna vid ett flertal tillfällen att de upplevde 

tidsbrist i vägledningsprocessen och de menade också att eleverna många gånger hade alltför 

begränsade erfarenheter av arbetslivet för att kunna ta ställning till sin framtid.
42

 

 

5.2 Samtalet i studie- och yrkesvägledningsprocessen, Gunnel Lindh 
Efter drygt 30 års arbete inom studie- och yrkesvägledning skrev Lindh sin avhandling som 

syftar till att ge en större förståelse och kunskap om studie- och yrkesvägledningssamtal i 

grundskolan. Hon ville, i denna avhandling, få ett underlag för att förstå vad som händer i 

vägledningssamtalen, samt varför detta händer. Hon konstaterar att vägledningssamtalet är en 

situation där samhället och individen möts, och har i samtalen kunnat uppfatta hur de olika 

                                                           
42 Loven, Kvalet inför valet  
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rösterna gör sig hörda, och framförallt hur eleven kan göra sig hörd. Detta var hennes 

huvudintresse med avhandlingen. 

 

Hon har, i sin studie, genom inspelade samtal, observerat sju ungdomar i årskurs nio, som 

blivit kallade till vägledningssamtal, samt de sex vägledare som kallat till samtalen. Intervjuer 

genomfördes med både vägledare och elever, före, och efter observationerna.  

Hon kunde efter sin studie konstatera att eleverna, rent kvantitativt sett, upptog en stor del av 

talutrymmet i samtalen. Medeltalet för eleverna låg på 40 procent, och vägledaren upptog 60 

procent av utrymmet. Hon påpekade dock att talutrymmet varierade mellan varje samtal, samt 

inom respektive fas av samtalet. Hon kunde visa att talutrymmet är störst för eleverna i den 

kartläggande och utforskande fasen. 

 

De samtal som Lindh har observerat har samtliga utvecklat sig på ett sådant sätt, att man kan 

tala om fyra faser under samtalet. De har inletts med en kort inledande fas, följt av en 

kartläggande och utforskande fas, där vägledaren erhållit information om eleven och dennes 

situation. Nästkommande fas har varit perspektivgivande, där vägledaren har arbetat med att 

vidga elevens perspektiv, bland annat genom att ge information. Den avslutande fasen har 

bestått av att eleven har fått möjligheten att ställa ytterligare frågor, vägledaren har 

sammanfattat vad som kommit fram under samtalet, och eleven och vägledaren har 

tillsammans kommit överens om hur man ska gå vidare. Vid intervjuerna som genomfördes 

före observationerna kunde Lindh konstatera att flera av vägledarna talade om vägledning 

som en långsidig process, men detta var dock inte något som framkom under de inspelade 

samtalen. Istället verkade majoriteten av vägledarna fokusera på att informera om det 

stundande gymnasievalet under sina samtal. Lindhs studie visade att vägledarnas fokus 

verkade ligga på att svara på elevernas frågor kring det mer kortsiktiga studie- och yrkesvalet. 

Endast en av vägledarna tog sig för att vidga elevens perspektiv på lång sikt, angående yrken 

och arbeten. 

 

Lindh kunde konstatera att det spelade stor roll vilken samtalsmetodisk kunskap vägledaren 

hade, för att ge eleven chansen att göra sig hörd i samtalet. Färdigheter så som 

sammanfattningar, förmåga att ställa följdfrågor, uppmuntran både verbalt och icke- verbalt, 

medvetna pauser för reflektion, samt vad Lindh benämner som spegling
43

 verkar generellt öka 

elevens delaktighet i samtalet. Eleverna uttryckte också sin uppskattning för att vägledarna 

lyssnade på dem på detta sätt. Vägledarens förmåga att lyssna aktivt gjorde att de kände sig 

förstådda, vilket i sig, sannolikt bidrog till att stärka deras röster i samtalet.
44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
43 ”se världen i en annan människas perspektiv och visa henne denna förståelse. Att spegla innebär att i ord tydligt uttrycka 

vad man förstår, inte bara säga jag förstår, nicka, eller humma”. Sidan 180 
44

 Lindh, Samtalet i studie- och yrkesvägledningsprocessen 
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6. Metodavsnitt 
Inom forskning, examensarbeten, uppsatser etc. använder man sig av vetenskapliga metoder 

för att kunna uppnå syftet och besvara sina frågeställningar i sitt arbete. Att använda sig av 

vetenskapliga metoder innebär att man samlar in, bearbetar och analyserar empiriskt material, 

för att slutligen skriva och publicera en uppsats, rapport eller en avhandling. 

Det finns två olika vetenskapliga metoder som man kan använda sig av, dels den kvantitativa 

metoden och den kvalitativa metoden. Den kvantitativa metoden innebär att man samlar in 

data för att sedan redovisa det i form av tal och siffror som analyserats statistiskt, man 

använder sig bland annat av olika mätningar vid insamlandet av data.   

Den kvalitativa metoden syftar till att skaffa en djupare förståelse kring en viss företeelse, 

man försöker bland annat att förstå olika aspekter kring företeelsen. Datainsamlingen 

fokuserar på ”mjuk data”, man utför intervjuer och observationer för att sedan bearbeta, tolka 

och analysera det.
45

 

För att vi ska uppnå vårt syfte med examensarbetet och även kunna besvara våra 

frågeställningar så har vi valt att använda oss av den kvalitativa metoden, som passar bra för 

vårt examensarbete. Vi vill söka efter förståelse och djupare kunskap kring hur studie- och 

yrkesvägledare definierar vägledning, vad de anser sig ha för teoretiska kunskaper i 

samtalsmetodik och hur dessa kunskaper hjälper dem i vägledningsprocessen. Den metod vi 

använt oss av är intervjuer. 

  

6.1 Intervju som metod 
Denna metod är kvalitativ och den har vi använt i vårt examensarbete, vi har alltså gjort 

kvalitativa intervjuer. 

Det kan vara en fördel att använda denna metod, man kan tolka och förstå den intervjuades 

tankar, upplevelser och erfarenheter skriver Jan Trost.
46

 Ungefär liknande synpunkter har 

Patel och Davidson i sin bok.
47

 

Kvale skriver i sin bok om den kvalitativa forskningsintervjuns förståelseform.  

 
Ämnet för den kvalitativa forskningsintervjun är intervjupersonens livsvärld och hennes 

relation till den. Syftet är att beskriva och förstå de centrala teman som den intervjuade 

upplever och förhåller sig till.
48

 

 

Han menar att det är huvuduppgiften att förstå innebörden av vad den intervjuade säger.
49

 

Intervjuerna har haft en låg grad av strukturering och standardisering, det vill säga att vi har i 

våra intervjuer utgått i från vissa teman/frågeområden, frågorna vi har ställt har gett 

intervjupersonen möjlighet att svara med egna ord och de har inte haft någon bestämd 

ordningsföljd utan frågorna har kommit som de faller bäst.
50

 

Vi har i vårt examensarbete eftersträvat att få en djupare kunskap och förståelse för hur 

studie- och yrkesvägledare definierar vägledning och vilka teoretiska kunskaper de anser sig 

ha i olika vägledningsmetoder. Vi vill också få en förståelse för hur de upplever att deras 

teoretiska kunskaper hjälper dem i vägledningsprocessen i mötet med klienten. Vi känner att 

denna metod har gett oss detta, vi har fått ta del av studie- och yrkesvägledarnas tankar, 

upplevelser och erfarenheter kring vägledning och vägledningsmodeller i deras yrkesroll. 

 

                                                           
45 Patel, Runa & Bo Davidson, Forskningsmetodikens grunder – att planera, genomföra och rapportera en undersökning, 

(Lund, Studentlitteratur, 2003)   
46 Trost, Jan, Kvalitativa intervjuer, (Lund, Studentlitteratur, 2005) 
47 Patel & Davidson, Forskningsmetodikens grunder 
48

 Kvale, Steinar, Den kvalitativa forskningsintervjun, (Lund, Studentlitteratur, 1997) sidan 34 
49 Ibid. 
50 Patel & Davidson, Forskningsmetodikens grunder 
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6.2 Undersökningsgrupp 
Då vårt examensarbete handlar om studie- och yrkesvägledare och deras syn på vägledning, 

samt deras teoretiska kunskaper i olika vägledningsmodeller, så har självklart vägledarna varit 

våra undersökningspersoner. 

Intervjuerna har genomförts med åtta stycken studie- och yrkesvägledare som är verksamma 

inom grundskolans senare år, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Själva undersökningen 

har skett i två olika kommuner, där vi har intervjuat fyra stycken i varje kommun. 

Vi har i vårt urval till intervjupersoner haft som krav att de ska vara utbildade, och yrkes- 

verksamma studie- och yrkesvägledare. Detta då på grund av att vi ska kunna uppnå syftet 

och besvara frågeställningarna i vår uppsats, då vi vet att som utbildad studie- och 

yrkesvägledare har man fått kunskap om vägledning i sin utbildning och genom 

arbetslivserfarenhet. 

Undersökningsgruppen består av två män och sex kvinnor och åldern varierar mellan 30 och 

60 år. De har varit verksamma studie- och yrkesvägledare mellan två och trettio år. 

De som tillfrågades att ställa upp på intervjun har alla deltagit i undersökningen, så vi har inte 

haft något bortfall. 

 

6.3 Datainsamling 
Vi bokade intervjutider med varje studie- och yrkesvägledare för sig. Intervjuerna skedde på 

studie- och yrkesvägledarnas arbetsplatser. 

Vi använde oss av mp-3 spelare för att spela in våra intervjuer och detta tillfrågades 

intervjupersonerna om innan intervjuerna. Vi fick tillåtelse av samtliga intervjupersoner att 

spela in intervjuerna. Vi ansåg att spela in intervjuerna var det bästa, för då kunde vi 

koncentrera oss på intervjun och vi hade sen ordagrant intervjuerna kvar som vi kunde gå 

tillbaka till då vi skulle bearbeta och analysera vårt material. Trost tar upp dessa synpunkter i 

sin bok, och menar att just detta är en av fördelarna med att spela in sin intervju.
51

 

Vid intervjuerna användes en intervjuguide, (se bilaga 1), med fyra frågeteman som utarbetats 

före intervjun och som gav oss möjlighet att ställa följdfrågor till intervjupersonerna. Varje 

intervjutillfälle har tagit mellan 45 och 60 minuter och vi har vid intervjutillfällena varit en 

person som intervjuat. 

Vår målsättning har varit att transkribera det inspelade materialet kort tid efter avslutad 

intervju. 

 

6.4 Databearbetning 
Trost skriver i sin bok att det kan vara sakligt att se på arbetet i tre steg, det vill säga att man 

först samlar in data, då i vårt fall via intervjuer och relevant litteratur kring ämnet. Sedan 

följer steg två, som har varit att analysera våra data. Vi har skrivit ut delar av våra intervjuer 

som har bandats. Dessa har vi läst vid ett flertal tillfällen, och vi har reflekterat över dessa. Vi 

har, innan intervjuerna varit väl insatta i det vi ska intervjua om, så att det har underlättat för 

oss i bearbetningen av våra data.  

I steg tre, där vi tolkat vårt material, har vi utifrån befintlig relevant litteratur kring teorier, 

modeller och metoder för vägledning och tidigare forskning kring ämnet, sammanställt det 

material vi samlat in. Vi har tolkat, och analyserat det insamlade materialet för att kunna 

uppnå vårt syfte och besvara våra frågeställningar och sedan skrivit ner det i vår resultatdel i 

examensarbetet.
52
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6.5 Etiska överväganden 
Vi har, inför vårt examensarbete, tagit hänsyn till vissa etiska överväganden. Det rör sig bland 

annat om att den handledare vi har haft under vårt examensarbete, under arbetets gång, har 

tillfrågats vid frågetecken, samt gett goda råd och handledning. Vi har tagit reda på vilka 

juridiska krav och begränsningar som gäller för vårt undersökningsområde, vi har undersökt 

vad det finns för etiska riktlinjer i den organisation vi skulle undersöka och vad deras 

regelsystem innebär vid en intervju. I god tid tog vi kontakt med berörda människor för att 

informera om vad vi ville och vad syftet med undersökningen var. Vi skickade ut ett 

informationsbrev till våra intervjupersoner (se bilaga 2). I informationsbrevet vi skickade ut så 

fanns det en grundlig information till berörda parter. Vi informerade om att intervjun var helt 

frivillig och att de när som helts fick avbryta. De informerades även om att de är helt 

anonyma och det gäller även de skolor som de arbetar vid och att all information kommer att 

behandlas konfidentiellt.
53

  

Informationsbrev och vår intervjuguide godkändes av vår handledare innan vi skickade iväg 

informationsbrevet och gjorde intervjuerna. 

 

6.6 Tillförlitlighet 
Vi anser att vår studie har tillförlitlighet, då vi har varit noggranna i vårt urval av 

intervjupersoner och de har alla intervjuats utifrån samma temafrågor och de har alla varit på 

sina arbetsplatser vid intervjutillfället. Samtliga intervjupersoner har endast intervjuats av en 

person. 

Trost menar att för att en studie ska ha tillförlitighet så ska undersökningen vara stabil och 

inte till exempel vara utsatt för slumpen. Vidare menar han att om alla frågorna ställs lika till 

intervjupersonerna och om intervjusituationen var liknande vid alla tillfällen så finns det 

tillförlitlighet i resultaten.
54

  

 

Vi förstår dock att denna undersökning inte är representativ för hela denna yrkesgrupp, 

eftersom vårt urval endast är begränsat till en mindre grupp. Vi hänvisar därför till vad Trost 

säger i sin bok, om kvalitativ data. Denna bygger på små urval, och kan därför inte sägas vara 

representativ för befolkningen i statistisk mening.
55
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7. Resultatredovisning 
I detta avsnitt kommer vi att presentera intervjupersonernas subjektiva synpunkter på vad 

vägledning är för dem, samt vilka kunskaper och färdigheter som är viktiga i 

vägledningsprocessen. Vi kommer att redovisa empirin i form av de frågeteman som vi utgått 

från i de genomförda intervjuerna. 

 

7.1 Definition av vägledning 
Vägledning, enligt vägledarna i denna studie, handlar om att man i grupp eller enskilt 

vägleder individer som står inför någon slags valsituation i livet gällande studie- och yrkesval. 

Vägledningsprocessen handlar om att informera och ge stöd i olika situationer för klienten 

som ska leda till att klienten själv ska kunna ta ett bra beslut i sitt studie- och yrkesval. 

Information handlar om att klienten efterfrågar viss information som den är intresserad av och 

då tar man den biten. Det finns många olika yrkesroller inom skolan som kan bidra med 

information och andra aktörer inom samhället som kan bidra med värdefull information till 

individen. Det kan tillexempel vara arbetsförmedlingen och när eleverna får möjlighet att 

komma ut på sin prao, informations/temadagar från olika högskolor och arbetsgivare. 

 

Vägledning handlar om att man samtalar med klienten, då denne känner sig osäker på vad den 

vill eller om det har uppstått något problem. Man samtalar med klienten och försöker se vad 

som denne klient vill, man utreder varför klienten uppsökt vägledaren. Vägledningsprocessen 

kan skilja sig åt, den kan vara kort och den kan vara lång. Detta beror ofta på hur klientens 

situation ser ut, vilka erfarenheter den har och hur väl förberedd den är inför den kommande 

valsituationen. 

Vägledningsprocessen ska öka klientens medvetenhet om sig själv, sin situation, vad den vill, 

vilka olika valmöjligheter och hinder som finns, samt komma till medvetenhet om vad den 

vill i sitt studie- och yrkesliv, för att kunna ta beslut i sina val. Den ska vidga klientens 

perspektiv.  

 
Man skulle kunna beskriva det som att man klargör klientens 

nuvarande situation, varför klienten har uppsökt mig och vad vill den 

ha hjälp med och bistå med den information och vägledning just den 

som den klienten behöver. 
 (Citat ur intervju tre.) 
 

Vägledning är en process som ska medverka till att öka klientens medvetenhet kring sig själv 

och sin situation. Det innebär alltså att den ska kunna bidra till att individer, dels fattar ett eget 

beslut, men också att de fått hjälp att motivera detta beslut, att de genomför något som de 

verkligen har tänkt igenom. Det är viktigt att klienten själv känner att valet är deras, och ingen 

annans.  

 
Vägledning för mig är en process i en klients liv, där klienten 

tillsammans med mig och andra får en möjlighet att reda ut och 

klargöra sin situation och vad denne vill med sitt liv. Det är viktigt att 

klienten får en medvetenhet om sig själv och sina valmöjligheter, den 

ska visa på hinder som kan finnas. Vägledningsprocessen ska ge ett 

delmål/mål till klienten och vägen till målet. Enskild vägledning och 

information i vägledningsprocessen ska medverka till att klienten själv 

ska kunna ta ett bra beslut i sin valprocess och att de ska nå sitt mål. 
 (Citat ur intervju sju.) 
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7.2 Den ideala vägledningsprocessen 
Det kan vara svårt att definiera den ideala vägledningen, menar vägledarna, på grund av att 

den ser så olika ut beroende på vilken klient som uppsöker dem. Deras uppfattning om den 

ideala vägledningen involverar att man som studie- och yrkesvägledare kan hjälpa klienten att 

själv bli medveten om sin situation och hjälpa klienten att ta fram bra och uppnåeliga mål i sitt 

studie- och yrkesval och att de kan genomföra det de vill. Där ingår också relevant 

information för just den klienten och enskild vägledning i form av det professionella 

vägledningssamtalet som utgår ifrån just den klienten och dennes förutsättningar. 

Ett lyckat vägledningssamtal, ska innebära att klienten har lärt sig någonting om sig själv, 

samt att han eller hon har fått hjälp att se nya perspektiv och möjligheter, men de ska även 

börja tänka på hur de ska ta sig till sitt mål. Idealt ska de också formulera en plan för detta, 

men det är inte alltid genomförbart. Alla klienter är helt enkelt inte redo för detta, och behöver 

fler samtal för att nå dit. Oavsett hur många samtal som krävs, ska processen sluta med att 

klienten fått svar på det de vill veta, eller i alla fall att de tagit reda på vad det är de vill veta. 

 
Den ideala vägledningen innebär att jag ska kunna bistå med information, 

enskild vägledning till klienten i syfte att klienten ska själv kunna ta ett 

välgrundat beslut. 
(citat ur intervju ett) 

 

7.3 Vägledningens mål 
Vägledning ska, enligt studie- och yrkesvägledarna i denna studie, medverka till att öka 

klientens medvetenhet på olika sätt, den ska vidga klientens perspektiv då det gäller olika 

valmöjligheter, och hinder som kan finnas på vägen mot målet. Vägledningen ska öka 

klientens medvetenhet om sig själv och sina valmöjligheter och den ska bidra till att klienten 

ska kunna fatta bra och välgrundade beslut i sin studie- och yrkesvalprocess och att de 

delmål/mål de sätter upp ska vara något som klienten själv vill och att den känner att de kan 

klara av detta. Målet ska vara att klienten själv kan ta ett väl underbyggt beslut och finna den 

bästa möjliga vägen till målet. 

Det bästa med ett samtal är om det leder fram till någon form av aktivitet från klientens sida, 

att det händer någonting, att det blir någon skillnad, även om denna inte behöver vara särskilt 

stor.  
När klienten lämnar mig ska de ha kommit en liten bit,  

åtminstone en meter. De ska inte vara i samma sits som  

de var när de kom hit. 
(citat ur intervju fem) 

 

En av vägledarna i denna studie påpekade också att målet med själva vägledningen är att 

vägledaren och klienten tillsammans ska kunna finna en effektiv väg till att klienten ska 

kunna ta ett bra beslut angående studie- och yrkesval och att det ska vara ett mål som är 

uppnåeligt och att klienten känner att det är den själv som har tagit beslutet och att den är nöjd 

med beslutet. 

 

7.4 Samtalsmetodikens betydelse i vägledningsprocessen 
Vägledarna i denna studie anser att kunskaper inom samtalsmetodik är ett måste för att kunna 

föra ett professionellt samtal. Att ha denna kunskap och använda sig av den i 

vägledningsprocessen är viktigt, det är deras professionella arbetsredskap som de ska använda 

sig av för att klienten ska bli sedd och hörd. Den ska användas för att vägledningsprocessen 

ska gå framåt och för att man som studie- och yrkesvägledare ska kunna vara professionell i 

sitt vägledningsarbete gentemot klienten.  
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Om vägledaren inte besitter denna kunskap så skulle han eller hon, inte veta hur man bör 

hantera sina klienter, eller de situationer som man kan hamna i tillsammans med dem. 

Vägledaren skulle inte ha vetat vilka slags frågor man bör ställa, hur man bär sig åt för att 

vidga klientens perspektiv eller hur man lyssnar på rätt sätt. 

Utan denna kunskap skulle det vara lätt att tappa kontrollen över samtalet, eller fokusera på 

felaktiga delar i klientens historia, säger en av vägledarna. Det skulle också vara svårt att veta 

hur man ska avsluta ett samtal på ett tillfredställande sätt, och veta att klienten lämnar 

samtalet, nöjd med vad man kommit fram till. Om vägledaren inte behärskar 

samtalsmetodiska färdigheter, skulle det också vara svårt, både för vägledaren och klienten att 

veta vad samtalet har medfört. 

 

Kunskap i samtalsmetodik behövs för att föra vägledningsprocessen framåt, säger fem av 

vägledarna. Den gör att vägledaren får en helhetsbild över klientens situation, och ger även 

vägledaren verktygen för att arbeta utifrån klientens perspektiv. 

Två av vägledarna säger att utan denna kunskap skulle de inte arbeta med vägledning, det 

skulle istället bli information och rådgivning. 

En av vägledarna poängterar att, även om man har kunskap inom samtalsmetodik, så behöver 

vägledaren ändå ha ett genuint intresse för klienten, och vad denne har att berätta. Hon menar 

att kunskap i samtalsmetodik är viktigt, men om vägledaren inte visar ett genuint intresse för 

att lyssna, så kommer klienten att märka detta och då kommer samtalsprocessen att stanna 

upp. 

 

7.5 Vägledarnas kunskaper i samtalsmetodik 
Kunskaper i samtalsmetodik är något som alla de vägledarna i vår studie säger sig besitta, och 

använda i vägledningsprocessen. De grundläggande kunskaperna i samtalsmetodik fick de 

från utbildningen till studie- och yrkesvägledare. Vance Peavy, Inga Olsson, Gunnel Lindh, 

Kerstin Hägg, Svea Maria Kuoppa, och Gerald Egan är de författares namn som de mest 

kommer ihåg från sin utbildning.  

 

Vance Peavys tankar kring vägledning är något som de flesta av våra vägledare har kommit i 

kontakt med, och detta är också något som de använder i samtalen. De ritar ofta med sina 

klienter och använder sig av olika övningar som Peavy har tagit fram, detta för att klienten 

själv ska bli aktiv i vägledningsprocessen och för att klienten själv ska hitta kraften att ta nästa 

steg i vägledningsprocessen. De menar att det är viktigt att i samtalet göra så att klienten 

känner sig sedd och hörd och man måste veta som studie- och yrkesvägledare att det är 

klienten själv som vet bäst hur dennes situation ser ut och vad den vill med sitt liv. 

Vägledarna brukar tillsammans med klienterna bland annat rita upp något som Peavy kallar 

för klientens levnadsrum, detta för att de ska få en bra överblick över klienten och dennes 

situation, för att sedan kunna förändra det klienten vill. 

Kunskaperna kring Vance Peavys förhållningssätt till vägledning, har de vägledare som vi 

intervjuat förvärvat både från utbildningen och från kompetensutveckling.  

 

Den modell som vägledarna i denna studie bäst kommer ihåg är Gerald Egans trestegsmodell, 

och de använder sig av delar av denna modell när de vägleder. Flera av dem har också 

utvecklat egna former av modellen.  

Av de åtta vägledare vi har intervjuat för denna studie visar det sig att alla åtta verkar ha 

ungefär samma tillvägagångssätt när de vägleder. Det handlar om att utreda och klargöra 

klientens situation, få klienten att se möjligheter och hinder, det vill säga att man vidgar 

klientens perspektiv för att sedan sätta upp delmål/mål och slutligen göra en handlingsplan för 

att nå målet. Många av dem menar dock att deras sätt att använda modellen i 
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vägledningsprocessen kan se olika ut, och att de anpassar sin modell efter klienten. En av 

vägledarna ville dock poängtera att man som yrkesverksam vägledare måste vara försiktig, så 

att man inte hittar på någon egen rationell, snabb och enkel metod, som innebär att man inte 

tar sig ordentlig tid till att hjälpa sina klienter att reda ut sin situation, och att hitta sina mål. 

 

Grundtanken med Egans vägledningsmodell är något som, enligt en av de vägledare som vi 

intervjuat, visar klienten att vägledaren är uppmärksam och genuint intresserad av att hjälpa. 

Två av dem uttryckte också att det inte alltid är nödvändigt att kartlägga bakgrunden hos 

klienten, särskilt om det bara gäller ett rent informationssamtal.  

Tanken som visar sig hos alla vägledarna är att det bästa är att helt enkelt börja där klienten 

befinner sig, och om hon eller han endast vill ha information, så får man anpassa sig till detta. 

 

Två av vägledarna kommer också ihåg författarnamnen Inga Olsson, Kerstin Hägg och Svea 

Maria Kuoppa, från sin utbildning. De minns att Inga Olsson berörde gruppvägledning, och 

olika sätt att arbeta med grupper. Hägg och Kuoppas modell kommer de ihåg, framförallt för 

att denna liknar Egans modell på många sätt.  
 

7.6 Vägledarnas kommunikationsfärdigheter 
Att som vägledare inneha vissa kunskaper och färdigheter i vägledningsarbete är något som 

måste finnas hos dem som arbetar som studie- och yrkesvägledare, eftersom detta utgör 

professionalismen i yrket, menar de. Detta är något som tydligt framkommer hos alla de 

vägledare som vi intervjuat. De får, med dessa färdigheter, ett arbetsredskap som skapar 

trygghet i yrkesrollen, för processen framåt och ger klienten det denne behöver för att 

verkligen tänka efter, och resonera kring vad de själva är ute efter gällande sin studie- och 

yrkesvalsprocess. En av vägledarna konstaterade att dessa färdigheter sitter ”i ryggmärgen”, 

och att de används omedvetet i det professionella vägledningssamtalet.  

Vidare fastställer alla vägledarna att färdigheterna ger dem möjligheten att få en helhetsbild 

över klientens situation, och de val denna står inför. 

Många av vägledarna påpekade också att de olika färdigheterna används för att föra 

samtalsprocessen framåt, och för att vidga klientens perspektiv. 

 

Något som alla vägledarna är överens om, är att grunden för ett professionellt samtal ligger i 

vägledarens förmåga att lyssna aktivt på sin klient. Lyssnandet ska innefatta allt som klienten 

uttrycker, både verbalt och icke- verbalt. Vi kunde i våra intervjuer uppfatta att 

tillvägagångssätten för aktivt lyssnande kunde variera, men att de alla hade samma mål med 

lyssnandet, att visa klienten att vägledaren har förmågan att förstå och respektera klientens 

historia. 

 

Alla de vägledare som vi har intervjuat för denna studie använder sig av sammanfattningar i 

sina samtal. Vissa av dem använder dem vid ett flertal tillfällen i samtalet. En av 

anledningarna till att använda sammanfattningar ofta var att sammanfattningen gav klienten 

chansen att klargöra sina egna resonemang kring vad som kommit fram hittills i samtalet. Det 

sågs även som en bekräftelse på att man uppfattat klienten på rätt sätt. Enligt flera av 

vägledarna var också sammanfattningar ett bra sätt att komma vidare, om samtalet stannat av.  

Ett fåtal av vägledarna sammanfattade enbart på slutet av samtalet, och använde då 

sammanfattningen som en slags avrundning. Alla vägledarna påpekade dock att 

sammanfattningar på slutet, var ett väldigt bra sätt att ”knyta ihop” samtalet, och ge både 

klienten och vägledaren chansen att få en tydlig bild över vad de talat om. 

Alla vägledarna, utom en, använder sig av stödanteckningar under samtalets gång, som kan 

vara till hjälp vid sammanfattningarna. Enligt en av vägledarna är sammanfattningarna också 
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ett sätt för henne att få bekräftat att klienten har fått ut något av samtalet, och att de båda är 

nöjda med vad de tillsammans har kommit fram till. 

 

Specificering och precisering är något som alla vägledarna använder sig av. Detta gör de för 

att få veta att de verkligen har uppfattat sina klienter på rätt sätt, samt för att få veta vad 

klienterna egentligen menar, om något är otydligt.  

En annan färdighet som de använder sig av när klienten uttryckt sig diffust, eller otydligt, är 

utmaningar. I vissa fall där klienterna talar emot sig själva, kan utmaningarna komma i form 

av konfrontationer. Många av vägledarna använder sig ofta av utmaningar som ett 

perspektivvidgande hjälpmedel, för att klienten lättare ska kunna se sina möjligheter eller 

hinder, samt för att hitta lösningar på problem.  

Alla vägledarna konstaterade dock, att utmaningar och konfrontationer var något som krävde 

intuition och ”magkänsla”, och att detta var en färdighet som skulle användas på rätt person, 

vid rätt tillfälle.  

 

Samtliga vägledare var överens om att en god empatisk förmåga är en av grundstenarna för ett 

professionellt förhållningssätt inom studie- och yrkesvägledning, och samtliga använder sig 

av omformuleringar för att visa empati i sina samtal med klienter. Tre av vägledarna kunde 

dessutom konstatera att de även använder sig av speglingar, verbaliseringar och empatiska 

responser, där de, precis som vid omformuleringar, återger både den fakta och den känsla som 

klienten uttryckt. Vägledarna använder sig av empati för att visa sina klienter att de 

respekterar och förstår vad som uttrycks, både i form av fakta och känsla. En av vägledarna 

uttryckte det såsom att hon reagerade på sammanhanget i klientens historia, och inte bara på 

de ord som uttrycks.  

Även om empati är något som varje vägledare bör visa sin klient, så kunde de åtta vägledare 

som vi intervjuat, emellertid påpeka att empatin inte fick gestalta sig i form av vägledarnas 

egna tankar och värderingar. De poängterade att klientens känslor, tankar och funderingar var 

det som måste ligga i fokus, och vägledaren måste ständigt vara på sin vakt mot känslouttryck 

som är deras egna, och inte klientens. 

 

För att föra samtalsprocessen framåt, samt för att engagera sin klient, använder sig vägledarna 

av färdigheter såsom uppmuntran, bemyndigande och motivering. Dessa färdigheter, säger de, 

används också för att klienten verkligen ska förstå vad denna vill, och varför de vill just detta.  

En av vägledarna påpekar att detta är extra viktigt för att vara säker på att det är klientens 

önskemål man ska uppfylla, och inte någon annans, till exempel föräldrarnas.   

 

Slutligen kan alla vägledarna konstatera att sättet att ställa frågor är ännu en av de 

fundamentala färdigheterna för att föra vägledningsprocessen framåt. Frågorna ska helst vara 

öppna, för att ge klienten möjligheten att verkligen svara som de själva vill, och inte som 

vägledaren tror att de kommer att svara.  

En av vägledarna hade ett resonemang som gick ut på att, av alla de färdigheter som en 

vägledare använder sig av i samtalet, är frågorna grunden som dessa andra färdigheter bygger 

på. Sammanfattningar kan uppfattas som en fråga, genom att vägledaren med 

sammanfattningen vill veta att han eller hon har uppfattat sin klient på rätt sätt. 

Omformuleringar, verbaliseringar, specificeringar, empatiska responser, speglingar, 

preciseringar, utmaningar, konfrontationer etc. är alla en form av frågor, då vägledaren 

använder sig av dessa bland annat för att bekräfta något som klienten uttryckt, för att låta 

klienten ta ställning till något, eller för att ge klienten chansen att rätta vägledaren om denna 

har uppfatta något felaktigt.  
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Alla de vägledare som vi intervjuat använder sig av frågor på olika sätt, men de är alla 

överens om att öppna frågor är det verktyg som, allra mest, ger klienten möjlighet att själva 

berätta sin historia, utan påverkan från vägledaren. Det är sedan en självklarhet att alla frågor i 

samtalet inte blir öppna, några blir slutna eller ledande, och ibland kan också detta vara till 

hjälp för att föra samtalsprocessen framåt. När det gäller klienter som inte gärna svarar på 

frågor, som sitter tysta, som är väldigt blyga, eller ovana att tala om sig själva, kan slutna eller 

ledande frågor hjälpa dem att berätta sin historia. Tre av vägledarna framhöll dock att 

vägledaren alltid måste vara skärpt och fokuserad under samtalet, så att frågorna inte enbart 

tar formen av slutna, eller ledande frågor. Att använda dem i inledningen av samtalet, om 

klienten är ovillig att svara på öppna frågor tycker de är helt okej, men när samtalet har 

kommit igång ordentligt, så ska vägledaren helst försöka ställa öppna frågor, för att inte lägga 

orden i munnen på sin klient, och kanske få felaktiga uppfattningar om sådant som klienten 

uttrycker.  

Självinsikt, och medvetenhet om sina egna svaga, respektive starka sidor, är något som alla 

vägledare bör sträva efter att uppnå, för att kunna använda sig av de färdigheter och 

kunskaper de besitter, på ett sätt som hjälper klienten framåt i samtalsprocessen. Detta är 

något som alla vägledare som vi intervjuat är helt överens om. 
 

7.7 Behovet av utbildning 
Samtliga vägledare i denna studie anser att de kunskaper kring samtalsmetodik som de fick 

under sin utbildning var relevanta och helt klart en nödvändighet för de ska kunna vara 

professionella i sina yrkesroller. Samtalsmetodiken är något som de använder sig av i sina 

yrkesroller dagligen. Allesammans vill samtidigt poängtera att utbildningen enbart ger en 

grund till de kunskaper som man behöver i sitt arbete som studie- och yrkesvägledare. Som 

yrkesverksam måste man vara medveten om att man aldrig kan bli helt färdigutbildad. 

 

Fyra av vägledarna uttryckte specifikt att utbildningen är ett måste för att arbeta med 

vägledning, och att man inte kunnat tillgodogöra sig de kunskaper som utbildningen ger, på 

egen hand. De poängterar att utan utbildning, skulle de inte kunna samtala på ett 

professionellt sätt. 

 

Vägledarna hade även vissa önskemål, angående samtalsmetodiken i utbildningen. Bland 

annat skulle de vilja att den fokuserade mer på hur man samtalar med, och hanterar 

funktionshinder av olika slag, samt hur man kan arbeta med motivation i samtalen, för 

exempelvis ungdomar som är skoltrötta, eller för individer som är långtidsarbetslösa.  

En större fokus på mångkulturell vägledning är också något som de saknade i sin utbildning. 

En av vägledarna tog också upp praktiken som ett ypperligt tillfälle att utöva samtalsmetodik, 

och menade att utbildningen skulle bli bättre om man utökade praktikperioderna ännu mer. 
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8. Analys 

I detta avsnitt kommer vi att analysera vårt resultat gentemot tidigare forskning inom området, 

samt gentemot litteratur som vi anser som relevant för ämnet.  

 
8.1 Vägledning utifrån studie- och yrkesvägledarnas perspektiv 
Vägledning, enligt vägledarna i denna studie, handlar om att man i grupp eller enskilt 

vägleder individer som står inför någon slags valsituation i livet gällande studie- och yrkesval. 

Det är en process i en individs liv, där information och enskild vägledning ingår. Denna 

process kan vara olika lång, beroende på hur klintens situation ser ut, vilka erfarenheter den 

har och hur väl förberedd den är inför sin valsituation. 

Vägledarföreningen har i sina etiska riktlinjer ungefär liknande synpunkter på vägledning, de 

menar att man måste se vägledning som en process som pågår under en stor del av individens 

liv, det handlar i grunden om att klienten ska kunna göra så bra val som möjligt i sitt studie- 

och yrkesval utifrån sina egna förutsättningar.
56

 Vägledningsprocessen skall ses som en 

process, menar Peavy, som ska hjälpa den vägledningssökanden att få ett bättre 

självförtroende och i processen ska problem utredas, och mål ska sättas upp för att slutligen 

göra en handlingsplan.
57

 

 

Vägledarna i vår studie anser att i den enskilda vägledningen är vägledningssamtalet i fokus, 

där vägledaren och klienten samtalar med varandra kring ett problem som klienten står inför i 

sin valsituation. Samtalet handlar om att man diskuterar med klienten, då denne känner sig 

osäker på vad den vill eller om det har uppstått något problem. Man samtalar med klienten 

och försöker se vad som denne klient vill, man utreder varför klienten uppsökt vägledaren. 

Vägledningssamtalen är väldigt viktiga i vägledningsprocessen anser alla vägledarna. 

Detta kan man känna igen i vägledareföreningens riktlinjer, de menar att det enskilda samtalet 

är viktigt i vägledningsprocessen, det är i det enskilda samtalet som förutsättningar kan skapas 

för klienten själv att utifrån sina egna behov lösa och hantera sina problem som kan uppstå i 

en valsituation.
58

 Loven har ungefär likartade synpunkter, han menar att vägledningssamtalen 

är kärnan i studie- och yrkesvägledningen.
59

 

 

Vägledarna i vår studie menar att det också gäller att ge klienten stöd, vidga deras perspektiv 

och öka deras medvetenhet om sig själv och deras valmöjligheter. Vägledningsprocessen ska 

också visa på hinder som kan finnas just nu och på väg på målet. 

De anser att det är viktigt att informera och ge stöd i olika situationer för klienten, som ska 

leda till att klienten själv ska kunna ta ett bra beslut i sitt studie- och yrkesval. Det framkom 

också att det finns många olika yrkesroller i skolan som kan bidra med att eleverna får rätt 

informationen som är förknippad med studie- och yrkesvalsprocessen. 

Jämför man med hur skolverket till viss del ser på studie- och yrkesorientering, så menar de 

att hela skolans personal kan bidra till att eleverna ska få underlag för ett väl underbyggt val i 

sitt studie- och yrkesliv. De menar att studie- och yrkesorientering förkommer i 

undervisningen, i olika former av vägledning och genom olika informationsinsatser.
60

 

Lindh har också en liknande syn på vägledning. Hon menar att vägledning i vid bemärkelse 

handlar om flera olika aktörers verksamheter och vad de erbjuder individer i deras 

förberedelse inför deras studie- och yrkesvalprocess.
61

 

                                                           
56 http://www.vagledarforeningen.org/foreningen/LR_SYV_etiskariktlinjer.pdf (Hämtad 090429)  
57

 Peavy, Konstruktivistisk vägledning 
58 http://www.vagledarforeningen.org/foreningen/LR_SYV_etiskariktlinjer.pdf (Hämtad 090429)  
59

 Loven, Kvalet inför valet 
60 http://www.skolverket.se/publikationer?id=2172 (Hämtad 090429) 
61  Lindh, Samtalet i studie- och yrkesvägledningsprocessen 

http://www.vagledarforeningen.org/foreningen/LR_SYV_etiskariktlinjer.pdf
http://www.vagledarforeningen.org/foreningen/LR_SYV_etiskariktlinjer.pdf
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2172
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I vår studie framkom det att målet och syftet med vägledningen enligt våra studie- och 

yrkesvägledare var att den ska medverka till att öka klientens medvetenhet på olika sätt, den 

ska vidga klientens perspektiv då det gäller olika valmöjligheter, samt se hinder som kan 

finnas på vägen mot målet. Vägledningen ska öka klientens medvetenhet om sig själv och sina 

valmöjligheter och den ska bidra till att klienten ska kunna fatta bra och välgrundade beslut 

kring sin studie- och yrkesvalprocess och att de delmål/mål de sätter upp ska vara något som 

klienten själv vill och att den känner att den kan klara av detta. 

Loven kom, i sin avhandling, fram till att studie- och yrkesvägledarnas mål och syfte med 

vägledningen var förhållandevis liknande. De ville att eleverna skulle bli medvetna om sig 

själva och koppla samman detta med diskussion om framtida utbildningar och arbetsmarknad. 

I denna process innebar det också att vidga elevens perspektiv. Här menar Loven att man kan 

se likheter med de definitioner som beskrivs i den så kallade fyrstegsmodellen.
62

 

 

Vi har dragit slutsatsen att våra vägledares syn på vägledning starkt kan knytas till vad Loven 

kom fram till i sin avhandling och att man kan se många likheter med fyrstegsmodellen. 

I grova drag enligt fyrstegsmodellen, ska vägledningen öka medvetenheten hos klienten, 

gällande deras valmöjligheter, samt visa på hinder. Klienten ska få stöd och hjälp att fatta ett 

väl underbyggt beslut och även stöd i genomförandet av detta.
63

  

Vad vi känner att vi saknar om man jämför med fyrstegsmodellen är att våra vägledare inte 

nämnde genomförandefasen, att de som vägledare skulle finnas med som stöd och hjälp under 

denna fas för klienten. 
 

8.2 Behovet av samtalsmetodisk kompetens  
Att som studie- och yrkesvägledare använda sig av sina kunskaper i väglednings- och 

samtalsmetodik i vägledningsprocessen var något som alla våra vägledare upplevde som en 

nödvändighet för att de skulle kunna vara professionella i sin yrkesroll. Den gör att 

vägledaren får en helhetsbild över klientens situation, och ger även vägledaren verktygen för 

att arbeta utifrån klientens perspektiv. 

De var alla överens om att, om de använde sig av sina kunskaper inom olika 

vägledningsmodeller och metoder, så medförde det att vägledningsprocessen gick framåt, 

klienten blir sedd och hörd, samt att vägledaren har redskap som gör att de kan hantera sina 

klienter och situationer som kan uppstå. Vägledarna menade att de får tillgång till de redskap 

som krävs för att ställa de rätta frågorna, för att vidga klientens perspektiv och för att de ska 

kunna lyssna aktivt på sin klient. 

Om man tittar på vad skolverket skriver i de allmänna råden, menar de att om skolan ska 

kunna erbjuda en hög kvalité i studie- och yrkesorientering så behövs det kompetenser inom 

väglednings- och samtalsmetodik. Skolverket menar också att vägledningssamtalen i skolan 

ska ge eleven möjlighet att ringa in sina intresseområden rörande studie- och yrkesval och att 

de får en möjlighet att diskutera kring sina olika val. Behovet av kompetent personal som kan 

ge information och vägledning blir viktigt för att eleven ska få en möjlighet att prova, förkasta 

och få stöd i sin valsituation, så att valet de gör blir väl underbyggt.
64

 

Berg och De Jong menar i sin bok, att för att vara en professionell samtalsledare ska man ha 

kunskap om, och kunna använda sig av, olika färdigheter i samtalet i vägledningsprocessen. 

Vidare menar författarna att en professionell samtalsledare exempelvis ska kunna lyssna, 

ställa frågor, omformulera och sammanfatta.
65

 Enqvist tar också upp olika punkter för hur en 
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bra samtalsledare ska vara. Han menar att för att man som vägledare ska ha förståelse för vad 

man gör så är det viktigt att man vet vad professionella samtal är och att det är en 

förutsättning att man har kunskap om olika teorier kring väglednings- och samtalsmetodik för 

att vara en bra samtalsledare.
66

 

 

En del av vägledarna påpekade att om man inte hade kunskap om hur man arbetar med 

vägledning så skulle det innebära att det inte var vägledning, det skulle istället bli rådgivning 

och information de arbetade med. 

Detta är något som Peavy nämner i sin bok och han menar att informationen i 

vägledningsprocessen inte får ta för stor plats, den ska vara relevant för klienten så att denne 

kan ta tillvara på den.
67

 

 

Våra vägledare i studien menar att de har samtalsmetodisk kompetens och att de använder sig 

av den i vägledningsprocessen. 

Loven analyserade i sin avhandling normativa mönster i vägledningssamtalen, han skriver att 

studie- och yrkesvägledarnas samtalskompetens övergripande visade på att de hade en god 

kommunikations- och samtalsförmåga. Vägledarna visade respekt, ärlighet och genuinitet, 

däremot så förekom det inte mycket empati i samtalen, då i avseendet att lyssna, förstå och 

visa sin förståelse.
68

 

 

8.3 Modeller och metoder som används i vägledningsprocessen 
Efter genomförda intervjuer kunde vi konstatera att de flesta av vägledarna kommer ihåg 

Peavys tankar kring vägledning, och att de också använder sig av dessa i samtalen. Flera av 

vägledarna ritar med sina klienter, både i syfte att hjälpa klienten att visualisera bättre, och för 

att låta klienten veta att vägledaren lyssnar och försöker förstå klientens historia. De vägledare 

som använder sig av, det som Peavy kallar för levnadsrum, gör detta för att både vägledaren 

och klienten ska få en bra överblick över klienten, och hela dennes situation. Efter att detta 

har genomförts går man sedan vidare till att åstadkomma de förändringar som klienten 

eftersträvar. Precis som Peavy skriver i sin bok, så arbetar vägledarna utifrån synsättet att vilja 

se klienten i hela dennes sammanhang, och att låta klientens sätt att berätta sin historia utgöra 

grunden för en fortsatt utveckling. Genom att vägledarna kartlägger klienternas levnadsrum, 

utgår de därför inte från klienternas personligheter när de vägleder, utan istället från 

klienternas hela omgivande värld. Precis, som Peavy skriver att den konstruktivistiska 

vägledningen ska gå till.
 69

 

 

Vi kunde snabbt, under våra intervjuer, konstatera att den modell som vägledarna kommer 

ihåg allra bäst är Gerald Egans, och denna, eller en variant av denna, verkar vara vad de flesta 

använder sig av i vägledningssamtal.  Vägledarna har alla ett tillvägagångssätt som handlar 

om att utreda och klargöra klientens situation, vidga klientens perspektiv gällande möjligheter 

och hinder för att sedan sätta upp delmål/mål, och slutligen formulera en handlingsplan för att 

nå målen. Detta är utgångspunkterna i Egans modell.
70

  

Vi kan, om vi tittar på Lindhs avhandling, upptäcka vissa likheter mellan vägledarna i hennes 

studie, och vägledarna som vi intervjuat. Bland de vägledare som Lindh observerat och 

intervjuat, följde samtliga en modell som bestod av fyra faser under samtalets gång. Dessa 

samtal startade med en kort, inledande fas, följt av en kartläggande och utforskande fas. 
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Därefter kommer en perspektivgivande fas som följts av en avslutande fas, där vägledare och 

klient tillsammans har kommit överens om hur man ska gå vidare.
71

 

 

Som vi redan redovisat i vårt resultat har det visat sig att vägledarna använder sig av olika 

varianter av Egans modell när de vägleder, och att de anpassar sin modell till den klient som 

de möter. Detta är något som man kan koppla samman med Peavys tankar kring vilken slags 

modell en vägledare använder sig av. Han menar att en vägledare som använder sig av samma 

modell, oavsett vilken klient han än möter, måste anse att alla människor är likadana.
72

 

Loven, kunde också efter sin avhandling visa detta resultat, att vägledarna anpassar sin 

vägledningsmodell till den klient som de möter, och att arbetssättet därför blev svårt att 

redogöra till fullo, eftersom det förändrade sig beroende på vilken klient de samtalade med.
73

 

Detta är också något som anknytas till Anders Engqvist tankar kring de fem typer av 

professionella samtal, kartläggande, motiverande, stödjande, problemlösande, och 

behandlande samtal. Dessa fem typer har olika syften, beroende på vad klienten söker hjälp 

för. Engqvist menar att en samtalsledare bör besitta kunskap om dessa olika typer av samtal, 

för att få en bättre förståelse för sitt sätt att arbeta.
74

 

 

8.4 Kommunikationsfärdigheternas användning 
Vi kan, efter att ha genomfört våra intervjuer med studie- och yrkesvägledare, konstatera att 

alla vägledarna i denna studie, anser att en professionell vägledare, måste ha en god förmåga 

att lyssna aktivt på sin klient. Tillvägagångssätten för det aktiva lyssnandet varierar från 

vägledare till vägledare, men målet med lyssnandet var detsamma, att visa klienten att 

vägledaren respekterar och förstår klientens historia. 

Detta stämmer väl överens med vad Egan skriver om aktivt lyssnande, nämligen att 

vägledaren ska lyssna på, och förstå det klienten säger. Egan säger också att när vägledaren 

lyssnar på sin klients historia, så lyssnar denne på klientens erfarenheter, tankar, känslor och 

beteenden, i princip alltså på allt som utgör klientens personlighet.
75

 

Här kan man se en tydlig skillnad mot Peavys tankar om konstruktivistisk vägledning, som 

skall utgå från klientens levnadsrum, alltså deras värld, istället för deras personlighet.
76

 

 

Något som alla vägledare i denna studie använde sig av, i samtal med klienter, var 

sammanfattningar. Det framkom under våra intervjuer att vägledarna använder 

sammanfattningarna på olika sätt, och vid olika tillfällen i samtalen, men vi kunde ändå se 

vissa likheter mellan vägledarnas svar. Sammanfattningarna gav klienten chansen att själv få 

höra vad de uttryckt under samtalets gång, de användes som ett sätt för vägledaren att få 

bekräftat att man uppfattat sin klient på rätt sätt, de var ett bra verktyg om samtalet stannat 

upp, och de var ett bra verktyg för avrundning av samtalet. 

Vi kan se att Egans beskrivning av sammanfattningar stämmer bra överens med vad 

vägledarna har sagt. Egan säger att sammanfattningarna är ett verktyg som visat sig mest 

användbart vid tre tillfällen i samtalet. Inledningsvis i början av ett samtal, för att vägledaren 

ska visa att han eller hon har uppfattat vad klienten har sagt vid ett tidigare tillfälle. Vidare i 

ett samtal som står stilla, för att vägledaren ska kunna hitta fokus i samtalet. Dessutom när 

klienten behöver vidga sina perspektiv, och se helheten av vad de har uttryckt under samtalets 

gång.
77
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Detta stämmer också in på vad Berg och De Jong skriver om i sin bok, gällande 

sammanfattningar. De skriver om hur sammanfattningar fungerar som reflekterande mot 

klienten, och hjälper denna att uppfatta sina egna beskrivningar gällande egna erfarenheter.
78

 

 

Vägledarna använder sig alla av olika former av specificering och precisering, för att 

tydliggöra något som deras klienter har uttryckt, samt för att fastställa att de inte uppfattat 

något felaktigt. Detta kan likställas med Egans sonderingsfärdigheter, där påståenden kan 

indikera att något behöver tydliggöras, och uppmaningar kan vara ett sätt för vägledaren att 

visa att han eller hon vill ha mer information eller klarhet i någonting.
79

 

 

Tillvägagångssättet gällande frågor var, enligt vägledarna i denna studie, en viktig del i 

samtalet. Öppna frågor, som gav klienten möjligheten att svara som de själva ville, var utan 

tvekan bäst lämpade vid ett vägledningssamtal. Tanken som fanns hos en av vägledarna, att 

alla färdigheter som vägledaren använder, bygger på frågor, stämmer väl överens med vad 

Egan uttrycker om denna färdighet. Han säger att alla slags sonderingsfärdigheter som 

vägledaren använder, har en viss tendens till att bli en fråga av något slag, och att man därför 

ska vara sparsam med frågor i vägledningsprocessen. Egan talar också om vikten av att ställa 

öppna frågor, för att låta klienten uttrycka sig som den själv vill.
80

 

Även Berg och De Jong säger att frågor i samtalet helst ska öppna, för att låta klienten 

beskriva sin situation, och känna att de själva har kontrollen och ansvaret för att samtalet ska 

gå framåt.
81

 

 

Utmaningar och konfrontationer används i samtal med klienter när dessa har uttryckt sig 

diffust eller otydligt, enligt vägledarna i denna studie. De säger att sådana färdigheter är 

väldigt nyttiga när det gäller att vidga klientens perspektiv, samt för att få klienten att 

tydligare se sina möjligheter och hinder. De påpekade också att dessa färdigheter var något 

som fordrade mycket av vägledaren, och att de endast skulle användas vid rätt tillfällen. 

Hägg och Kuoppas beskrivning av utmaningar och konfrontationer stämmer bra överens med 

vägledarnas åsikter. De används för att vidga perspektiv samt för att tydliggöra klientens 

hinder och möjligheter.
82

 Detta är också något som Peavy skriver om, att vägledaren ska 

underlätta för klienten att se sina styrkor och hinder.
83

  

Engqvist talar om tio punkter för en god samtalsledare, och där kan man se att förmågan att 

sätta gränser, utan att för den sakens skull vara avvisande är viktigt i ett samtal.
84

 

Vidare skriver Hägg och Kuoppa om vikten av att vägledaren låter klienten ta sig tid och 

fundera över vad sina svar vid en utmaning.
85

 Detta kan knytas till Berg och De Jongs tankar 

kring vad som definierar en god samtalsledare, nämligen att vägledaren ska respektera 

klientens tystnad, då den ger tid för reflektion.
86

 

 

Vägledarna använder sig också av färdigheter för att engagera sin klient, såsom uppmuntran, 

bemyndigande och motivering. Med hjälp av dessa färdigheter får klienten också chansen att 

tänka över vad det är de vill, och varför de vill just detta. Dessa färdigheter kan vara bra att 

använda, säger vägledarna, för att få klienten att inse att det är dennes önskemål som ska 

uppfyllas. 
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När det gäller dessa färdigheter kan man dra paralleller till vad Peavy uttrycker, nämligen att 

vägledarens uppdrag, bland annat, är motivera sin klient, ge denne hopp, samt att stärka deras 

självförtroende, och därmed ge klienten större kontroll över sitt egna liv.
87

 

Berg och De Jong tar också upp detta med att ge beröm, som en färdighet som en god 

samtalsledare bör ha. Syftet med detta är att förmå klienten att se sina egna positiva styrkor 

och förmågor.
88

 

 

En god empatisk förmåga, var något som alla vägledarna i vår studie ansåg som viktigt för att 

kunna vara professionell i sitt arbete. De använder sig av olika färdigheter för att visa sin 

empatiska förståelse för sina klienter, genom att återge både fakta och känsla som klienten 

uttryckt. De benämner färdigheterna bland annat som omformuleringar, speglingar, 

verbaliseringar och empatiska responser/betoningar. Vägledarna menade att empatin skulle 

visas genom att återknyta till klientens känslor, och inte vägledarens. 

Hägg och Kuoppa skriver om två av dessa färdigheter i sin bok. Vid omformuleringar, återger 

vägledaren något som klienten har sagt, med sina egna ord, och detta kan innehålla både fakta 

och känslor som klienten uttryckt. Verbalisering innebär att vägledaren sätter ord på en känsla 

som klienten har förmedlat, utan att uttrycka den i ord. Både omformuleringar och 

verbaliseringar ger klienten möjligheten att ta ställning till det som vägledaren har uppfattat, 

samt bekräfta eller revidera det sagda. När vägledaren visar sin empatiska förmåga på detta 

sätt, ger det klienten chansen att reflektera över vad de egentligen uttrycker.
89

 

På samma sätt beskiver Egan tillvägagångssättet att som vägledare visa empati, som han 

kallar empatiska betoningar. Här återger vägledaren, på samma sätt som vid omformuleringar, 

både fakta och känslor som klienten uttryckt. 

Vidare menar Egan att vägledaren måste vara försiktig när han eller hon sätter ord på känslor, 

som inte har uttalats i ord av klienten, eftersom detta kan upplevas som hotfullt, och dessutom 

spegla vägledarens känslor, snarare än klientens.
90

 

Detta stämmer bra överens med vad vägledarna i denna studie uttryckte gällande empati, att 

den skulle utgå ifrån att klientens känslor alltid är i fokus, och inte vägledarens. 

När vi tittar på Lovens avhandling kan vi konstatera att empati inte var något som förekom 

särskilt ofta i de samtal som han studerat, och vägledarna i den studien visade alltså inte sin 

empatiska förståelse för sina klienters historia.
91

 

 

9. Diskussion 
Då vår studie handlar om vilka teoretiska kunskaper studie- och yrkesvägledare anser sig ha i 

samtalsmetodik, hur de upplever att dessa kunskaper hjälper dem i deras yrkesroll och hur de 

ser på begreppet vägledning så kan vi sammanfattningsvis säga att de alla har ungefär 

liknande uppfattningar. 

 

Vägledning för dem handlar om en process och inte en engångsföreteelse, där de har en 

nyckelroll som vägledare med fokus på vägledningssamtalet. Vägledning ska öka 

medvetenheten hos klienten och deras valmöjligheter, det handlar om att vidga klintens 

perspektiv och att klienten själv i slutändan ska kunna ta ett väl underbyggt beslut i sitt studie- 

och yrkesval. 

Att se vägledning med en klient som en process, anser vi är ett måste. Detta med att ta beslut i 

en studie- och yrkesvalsprocess är något som pågår under en lång tid i våra liv, kanske till och 
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med hela livet. Vi står inför olika val gällande studie och yrken fler gånger i vårt liv och då 

ska man se vägledning som en process, anser vi. 

För att man ska kunna ta ett väl underbyggt val i sina studier eller yrken, behöver man vid ett 

flertal tillfällen relevant information, man behöver enskild vägledning för att få se 

helhetsbilden över det man står inför, man behöver få stöd och hjälp att väga för- och 

nackdelar med olika saker. Detta är inte något som kan göras vid ett och samma tillfälle, för 

då blir det för mycket att ta in. Man behöver tid att bearbeta information och sina olika 

valmöjligheter för att man ska kunna göra ett val som man känner sig nöjd med, och som man 

verkligen upplever som sitt eget val. 

Att så tidigt som möjligt, kanske redan i början av deras skolgång, börja med klienters val 

inför kommande studie- och yrkesval gör att de mycket tidigt får en bild över vad som väntar. 

De får en bra utgångspunkt som under årens gång fylls på och de blir redan i ett tidigt stadium 

i sitt liv medvetna om att detta är något som de ska göra. Detta gör att de, redan från tidigt 

stadium, får börja med sina studie- och yrkesvalsprocesser och de får ett bra underlag att stå 

på, inför fattande av beslut i deras val av studier och yrken. 

 

Tyvärr vet vi att de ekonomiska förutsättningarna för detta inom skolans organisation, kan 

vara svårt att uppnå. Vägledarna har redan nu svårt att hinna med det behov av vägledning 

som finns, inom grund- och gymnasieskola, samt vuxenutbildning. Vi anser att det krävs en 

förändring i tankesättet hos de styrande, såsom skolledare och politiker, för att studie- och 

yrkesvägledning ska få den plats den behöver i vårt samhälle. Vi vill att vägledning ska vara 

en process, men detta är något som kräver tid och pengar, som tyvärr inte alltid finns 

tillgängliga.  

 

Vi vill ändå hävda att om studie- och yrkesvägledare vill kunna bidra till att klienter gör bra 

och väl underbyggda val i sin studie- och yrkesvalsprocess, då måste man se vägledning som 

en process, där enskild vägledning och relevant information från olika aktörer ingår. Kan 

studie- och yrkesvägledare se vägledning ur detta perspektiv, tycker vi att de är professionella 

i sin yrkesroll. 

 

Vägledarna i denna studie upplevde att de hade nytta av de teoretiska kunskaperna i 

väglednings- och samtalsmetodik de förvärvade under sin utbildning till studie- och 

yrkesvägledare, och de har även under senare tid förvärvat kunskaper som de anser sig ha 

nytta av. 

De menade att de kunskaper som de förvärvade inom olika vägledningsmodeller och metoder 

var en grund för att de ska kunna vara professionella i sin yrkesroll. 

Dessa kunskaper ansåg vägledarna medförde att vägledningsprocessen gick framåt. De kunde 

använda dessa teoretiska kunskaper i vägledningsprocessen, de blev ett arbetsredskap för 

dem. 

Vi uppfattar det också som att dessa kunskaper för vägledningsprocessen framåt och att de, 

när de använder sig av dessa kunskaper i sin yrkesroll, är professionella. Vi kan se detta som 

ett arbetsverktyg för studie- och yrkesvägledarna. Dessa kunskaper gör att de i olika steg 

arbetar tillsammans med klienten i vägledningsprocessen. Vägledarna använder sig av olika 

modeller, vilket i grova drag går ut på att kartlägga klientens nuvarande situation, hur den 

skulle vilja att deras situation ser ut, utifrån detta sätta upp mål för att till slut genomföra det 

som behövs för att nå målet. I dessa olika steg har vägledarna lärt sig olika färdigheter som de 

använder sig av, de ställer de rätta frågorna, de omformulerar, de utmanar klienten, de lyssnar, 

de konfronterar och sammanfattar, allt för att klienten själv ska vara delaktig i 

vägledningsprocessen och att de själva ska komma fram till ett beslut. 
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Att klienten själv ska vara delaktig i sin studie- och yrkesvalsprocess och själva fatta sina 

beslut i en valsituation är det enda riktiga, om de inte skulle göra det så finns risken att de inte 

kan känna delaktighet i det beslut som tas och att det blir felval, vilket kan medföra 

merkostnader för till exempel skolan eller klienten själv. Ett felval för en klient kan många 

gånger också innebära att de känner sig sämre än andra, det kan sänka deras självförtroende 

och bidra till en nedåtgående spiral för klienten, och då blir vägen mot målet ännu svårare och 

kan upplevas som ouppnåeligt. 

 

Hade man inte kunskap om olika väglednings- och samtalsmodeller på detta vis, skulle det 

innebära att man som studie- och yrkesvägledare inte har de grundläggande kunskaperna om 

vad en vägledningsprocess är. Här kan vi se att det kanske bara skulle handla om att ge 

information och råd till klienten, vilket absolut inte är deras uppgift om de ska vara 

professionella vägledare. Att ge viss information som är relevant ingår i deras uppgifter, men 

inte att ge råd som medför att man påverkar klienten. Detta, menar vi, är inte deras uppgift.  

Att som studie- och yrkesvägledare finnas till som ett ”bollplank” för sin klient är en viktig 

uppgift, här får klienten möjlighet att fritt diskutera sina funderingar kring sina val inför 

studier eller yrken och vägledaren lyssnar aktivt på sin klient utan att påverka dem. 

 

Vi anser att vi efter denna studie, fått en större kunskap om hur studie- och yrkesvägledare 

arbetar med sina klienter i vägledningsprocesser. Vi har fått ta del av deras uppfattningar om 

vad vägledning innebär och hur den bör utföras, och kan konstatera att deras åsikter 

överensstämmer med varandra, samt med den litteratur vi har studerat, på väldigt många sätt.  

Sammanfattningsvis kan vi säga att det som har ingått i vår utbildning till studie- och 

yrkesvägledare, kan vi känna igen i vad som har kommit fram i denna studie. Vi har förvärvat 

dessa kunskaper i vår utbildning och dessa kommer vi att använda oss av i vår kommande 

yrkesroll som studie- och yrkesvägledare, och detta bidar till att vi kommer att vara 

professionella i vårt arbete.   

 

10. Förslag till vidare forskning 
Vi kan, efter vårt genomförda examensarbete, känna att det vore intressant att få ta del av 

studie- och yrkesvägledarnas kunskaper inom samtalsmetodik, inte bara genom intervjuer som 

vi nu har genomfört, utan också genom filmade observationer, för att verkligen få en chans att 

se dem i arbete med sina klienter. Detta, tror vi skulle vara givande inte bara för oss, utan 

också för vägledarna själva, då det skulle ge dem en chans att se på sig själva, och det arbete 

de utför. 

Vidare skulle vi också vilja föreslå att man, utifrån klienters perspektiv utförde intervjuer, 

som handlade om hur de upplevde vägledningsprocessen, till exempel hur de ansåg att 

vägledaren levde upp mot vad de hade förväntat sig, vad vägledningsprocessen innehöll, och 

vad besöket hos studie- och yrkesvägledaren gav klienten. 
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Bilaga 1. 
Temamall för intervjuer till studie- och yrkesvägledarna. 

 

Vad är vägledning? 

 Hur ser det ideala samtalet i vägledningsprocessen ut? 

 Vad ska det leda till? 

 Vad är vägledningens syfte? 

  Vad är vägledning för dig? 

 

Vägledarnas kunskaper. 

 Vilka teorier, modeller och metoder känner du till inom samtalsmetodiken?  

 Vilken modell använder du i vägledningssamtal? 

 Vilka färdigheter använder du? 

 

Vägledarnas utbildning. 

 Hur väl förberedd blev du under din utbildning inför din yrkesroll? 

 Anser du att utbildningen i samtalsmetodik är relevant för arbetet?  

 Vad saknade du i din utbildning? 

 

Samtalsmetodikens betydelse. 

 Hur använder du din kunskap i samtalsmetodik, och vad bidrar det till i 

vägledningsprocessen? 

 På vilka sätt kan samtalsmetodisk kompetens föra vägledningsprocessen framåt? 
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Bilaga 2. 

                                Informationsbrev. 
Hej! 

Vi är två studenter på studie- och yrkesvägledareprogrammet vid 

Umeå universitet, som nu under våren kommer att skriva vårt 

examensarbete i ämnet samtalsmetodik. 

Syftet med vårt examensarbete är att vi vill kartlägga vilka kunskaper 

studie- och yrkesvägledarna har i olika samtalsteorier, metoder och 

modeller och om de upplever sig ha nytta av dessa kunskaper i 

vägledningsprocessen med klienten. 

 

I och med detta informationsbrev vill vi tillfråga dig om deltagande i 

studien, där vi då vill göra intervjuer. Deltagandet är frivilligt och du 

har när som helts rätt att avbryta deltagandet i studien. All information 

från deltagande kommer att behandlas konfidentiellt, dvs. du kommer 

att vara helt anonym och den information som vi får fram kommer inte 

att kunna kopplas till dig, så att du inte kommer att kunna identifieras. 

 

Vi kommer under vecka 17 att ta kontakt med dig för att boka upp 

tider för intervjuer. 

 

Har du några frågor angående studien önskar vi att du kontaktar oss. 

 

Med vänliga hälsningar Marlene Fällgren och Sara Lindström. 

 
Kontaktuppgifter: 

Marlene Fällgren 073-040 90 49 

Sara Lindström 070-364 50 82  

Handledare: Annica Bergecliff: annica.bergecliff@educ.umu.se  
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Bilaga 3.  
(Hämtad 090505 från http://www.use.umu.se/utbildning/program/studie--och-yrkesvagledare/) 

 

Studie- och yrkesvägledarprogrammet 

Inom utbildningen lär du dig att vägleda och informera studerande i grundskola, 

gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning inför studie- och yrkesvalssituationer.  

Första året innehåller kurser i pedagogik, psykologi samt samhällsvetenskap med inriktning 

mot utbildning och arbetsliv. Dessa kurser ligger till grund för fortsatta studier om teorier och 

metoder för personlig vägledning och olika aspekter på studie- och yrkesval. 

Information och undervisning om arbetslivet och utbildningsväsendet är en viktig uppgift för 

studie- och yrkesvägledaren, varför inslag om undervisningsmetodik ingår, liksom kurser som 

behandlar utbildningsväsende och yrken. Du lär dig också olika vetenskapliga metoder och 

tillämpar dessa i ett examensarbete. Praktiken omfattar sammanlagt 20 veckor och förläggs i 

huvudsak till grundskolan, gymnasieskolan och de frivilliga skolformerna. Praktikperioderna 

varvas med teoriavsnitt för att ge möjlighet till tillämpningsövningar i vägledning och 

undervisning. Där uppmärksammas också studie- och yrkesvägledarens uppgift att stödja den 

övriga skolpersonalen i deras studie- och yrkesorienterande insatser. 

All undervisning präglas av de studerandes medinflytande och medansvar och ett aktivt 

sökande efter kunskap hos de studerande. Utbildningen ges på helfart (tre års heltidsstudier) 

antingen helt campusförlagd eller som distansutbildning med sammankomster i Umeå. Båda 

varianterna består av samma kurser och samma behörighet. Största delen av 

distansutbildningen sker på hemorten. Du bör ha tillgång till dator och Internet. Antalet 

obligatoriska träffar i Umeå är 4-6/ år. 

 
Termin 1 (ht) 

Studie- och yrkesvägledningens grunder, 15 hp. 

Kurskod: 6SY003  

Beteendevetenskapliga grunder, 7,5 hp. 

Kurskod: 6PE058  

Vetenskapliga perspektiv på studie- och 

yrkesvägledning 7,5 hp.  

Kurskod: 6SY013 

 

Termin 2 (vt) 

Politik och samhälle, 15 hp. Kurskod: 6ST000  

Utbildning och arbetsmarknad I, 7,5 hp. Kurskod: 

6ST001  

Utbildning och arbetsmarknad II, 7,5 hp. Kurskod: 

6NE000 

 

Termin 3 (ht) 

Utbildningssystem i Sverige och andra länder, 10 

hp. Kurskod: 6SY016  

Teorier, modeller och metoder för vägledning och 

dess praktik, 20 hp. Kurskod: 6SY015 

Termin 4 (vt) 

Arbetsliv och lärande, 7,5 hp. Kurskod: 6SY014  

Teorier om studie- och yrkesval samt 

karriärutveckling, 15 hp. Kurskod:  

Vägledning och stödinsatser för elever i särskilda 

svårigheter, 7,5 hp. Kurskod: 

Termin 5 (ht) 

Studie- och yrkesvägledningens teori och  

metod, 15 hp. Kurskod:  

Gruppvägledning och ledarskap, 7,5 hp. Kurskod:  

Information och undervisning, 7,5 hp. Kurskod: 

Termin 6 (vt) 

Studie- och yrkesvägledningens praktik, 15 hp. 

Kurskod:  

Examensarbete, 15 hp. Kurskod: 

6PE055, inst BUSV 

6PE006, inst Pedagogik 

6SY012, inst SvShv 

6ST002, inst Statsvetenskap 

6NE..., inst Nationalekonomi

http://www.use.umu.se/utbildning/program/studie--och-yrkesvagledare/
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