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Sammanfattning 

Studiens syfte är att få en ökad kunskap om vilken inverkan vägledningen haft i samband med 

elevers val att starta om på ett nytt gymnasieprogram. Studien är uppdelad i två delar där jag 

dels vill fånga elevernas erfarenhet av vägledningen men även få en inblick i hur studie- och 

yrkesvägledarna ser på arbetet med elever i samband med deras omvalsperiod på gymnasiet. 

Som metod har jag valt att använda mig av en metodikombination där jag både har använt en 

kvantitativ metod i form av postenkät och en kvalitativ metod i form av semistrukturerade 

intervjuer. Det som framkommit i studien är att vägledning oftast kommer in sent i elevernas 

valprocess och att omvalet på gymnasiet är mer genomtänkt än det i grundskolan. I 

grundskolan består hjälpen till övervägande del av information i klass och både i grundskolan 

och på gymnasiet är det vanligt att eleverna har enstaka enskilda samtal. Övrigt som 

framkommit är att eleverna i de flesta fall är nöjda med sin vägledning men att flera tycker att 

vägledningen har varit viktigare i gymnasiet än i grundskolan. Elever och vägledare har också 

olika syn på hjälpen. Många av eleverna upplever att det viktigaste för dem är att få 

information. Vägledarna å andra sidan menar att ge stöd i form av vägledningssamtal är deras 

viktigaste uppdrag. Slutsatser jag drar är att det förekommer för lite processvägledning i 

skolan och att en orsak kan vara liksom vägledarna påtalar brist på tid. Vidare behöver studie- 

och yrkesvägledare bli bättre på att ”sälja in” sitt uppdrag så att det blir tydligare med vilka 

kompetenser de har. 

 

Nyckelord: Processvägledning, information, omval på gymnasiet, ”omstartare”
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Inledning 
Skolverkets studie Gymnasieelevers byten av program och skolor

1
 visar att mer än var tionde 

elev byter program under de första två åren. De elever som byter gymnasieskola eller program 

får räkna med både fyra och fem år på gymnasiet. I studien framkommer också att bland de 

elever som byter program får bara 29 procent slutbetyg efter tre års studier. Detta går att 

jämföra med att 85 procent av de som inte byter utbildning får slutbetyg efter motsvarande 

tidsperiod. Enligt Skolverkets uppföljningsstatistik
2
 hade även var tjugonde nybörjarelev i 

årskurs 1 år 2010 börjat om i årskurs 1 på nytt program ett år senare. 

Den nya skollagen
3
 stärker elevernas rätt till vägledning och i läroplanens

4
 övergripande mål 

står som följer.  

 

Skolan ska ansvar för att varje elev efter genomgången grundskola  

 kan göra väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning 

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

framtiden,  

 har inblick i närsamhället 

 ha kännedom om fortsatta utbildningar i Sverige och andra länder 

 

Ur studie- och yrkesvägledningen perspektiv så behöver skolorna bli bättre på studie- och 

yrkesorientering och samsynen kring frågor rörande elevernas framtid bör gå som ”en röd 

tråd” genom hela elevernas skolgång och vara en integrerad del i skolans verksamhet. 

Enligt den ovan nämnda studien behöver studie- och yrkesvägledningen i grundskolan 

förbättras och förutom information om arbetslivet behöver eleven också självkännedom för att 

kunna göra ett väl övervägt val till gymnasieskolan. 
5
  

Vidare framkommer av studien ovan att elever som byter program och skola är lika vanligt i 

storstaden som på mindre orter. Ur ett samhälleligt perspektiv gör byten det svårare att 

planera skolverksamheten och i många fall innebär det även ökade kostnader för 

kommunerna. I mindre kommuner handlar bytena ofta om hemvändande elever. Detta blir en 

utmaning för de mindre kommunerna att samtidigt som de ska anpassa verksamheten till ett 

vikande elevunderlag vara beredda att ta emot ”hemvändare”. 

Skolverket har under de senaste två åren gjort ett flertal studier av skolans 

marknadsanpassning. Sverige är ett av de länder som har kommit längst i denna utveckling.  

Omval och byten av program och skola kan ses som effekter av den ökade valfriheten för 

elever. Därmed finns en koppling mellan byten och marknadsanpassningen av 

gymnasieskolan med ökad valfrihet för elever och konkurrensutsättning av skolutbudet. 

Kommunen finansierar ofta elevers utbildning i andra kommuner, samtidigt som de ska ha en 

                                                           
1
 Skolverkets aktuella analyser (2011), Gymnasieelevers byten av program och skolor, Stockholm: Fritzes. 

2
 Skolverket (2010a), Skolor och elever i gymnasieskolan.PM från enheten för utbildningsstatistik. Stockholm: 

Skolverket. 
3
 Skollagen (2010:800) 

4
 Skolverket (2011) Förordning (SKOLFS 2010:37) om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet. Stockholm: Fritzes, s.17. 
5
 Skolverkets aktuella analyser (2011), Gymnasieelevers byten av program och skolor, Stockholm: Fritzes 
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beredskap för att erbjuda utbildning inom kommungränsen. Till det kommer kostnader som 

själva konkurrensen i sig innebär, till exempel i form av marknadsföring och 

specialinriktningar av skolor och program
6
.  

Då vägledningen beskrivs som en verksamhet som i huvudsak involverar elever och 

vägledare, och där bägge parter bär med sig ”ryggsäckar” i form av attityder, värderingar och 

erfarenheter
7
  är det önskvärt att få båda sidors perspektiv och uppfattning av 

vägledningskontakten.  

Syfte och frågeställningar 

Examensarbetets syfte är att få ökad kunskap om vilken inverkan vägledningen haft i 

samband med elevers val att starta om på ett nytt gymnasieprogram. Studien är uppdelad i två 

delar där jag dels vill fånga elevernas erfarenhet av vägledningen under elevernas 

ursprungliga valprocess i grundskolan samt även den senare omvalsprocessen i gymnasiet. 

Jag kommer därför att fokusera på elever som under de första två åren på gymnasiet börjar om 

från början på ett annat program, s.k. ”omstartare”. Syftet med den andra delen av studien är 

att få en inblick i hur studie- och yrkesvägledare arbetar med eleverna i samband med 

omvalsprocessen. 

I examensarbetet besvaras följande frågeställningar: 

- Vilken typ av hjälp- råd, information, stöd etc. fick eleverna av vägledare i de två 

valprocesserna? 

- Vilka är elevernas erfarenheter av mötet med vägledare i samband med valprocessen i 

grundskolan och den senare omvalsprocessen i gymnasiet?  

- Vilka är studie- och yrkesvägledarnas erfarenheter av mötet med elever i samband 

med omvalprocessen i gymnasiet? 

- Enligt eleverna, vad är det viktigaste en vägledare kan bidra med i samband med 

omvalsprocessen på gymnasiet? 

- Enligt vägledarna, vad är det viktigaste de kan bidra med i samband med 

omvalsprocessen på gymnasiet? 

Begrepp  

Studie och yrkesvägledning och vägledning: Begreppen används synonymt och avser en 

processinriktad verksamhet som har till mål att underlätta för individer och grupper i alla 

åldrar och vid olika tidpunkter i livet att välja utbildning, yrke eller karriär samt att bidra till 

en bättre livsplanering 

Studie- och yrkesvägledare, vägledare och SYV: Begreppen används synonymt och avser den 

professionella person som har kunskaper inom områden som rör mänskliga möten och 

relationer och arbetar med den vägledningssökandes frågeställningar och behov. 

Studie- och yrkesorientering, Syo: Begreppen används synonymt och avser all verksamhet i 

skolan som har till mål att underlätta för individer och grupper i alla åldrar och vid olika 

tidpunkter i livet att välja utbildning, yrke eller karriär samt att bidra till en bättre 

livsplanering 

                                                           
6
 Skolverkets aktuella analyser (2012), En bild av skolmarknaden- syntes av skolverkets skolmarknadsprojekt. 

Stockholm: Skolverket. 
7
 Lovén, Anders (2000). Kvalet inför valet. Lund: Institutionen för pedagogik, Malmö Högskola 
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Nationella program: Det finns idag 12 yrkesprogram och 6 högskoleförberedande program. 

Samtliga pågår i 3 år, omfattar 2500 poäng och ger en gymnasieexamen. 

Introduktionsprogram: Programmet är för de elever som inte är behöriga till att läsa på ett 

nationellt program. 

Val- och omvalsprocess: Den period en elev ringar in intresseområden om vilken typ av 

studier och arbete eleven vill ägna sig åt i framtiden. 

Elever och ungdomar: Begreppen används synonymt. Ungdomar fångar en bredare bild av 

personerna än att de ”bara” är elever. Andra roller och relationer kan ha betydelse för val och 

omval till gymnasieskolan. 

Byte: En elev går först på ett program och byter sedan över till ett annat.  

Omval: Elever söker till ett nytt program efter att ha påbörjat studier på ett första program. 

Omvalet är alltså elevens beslut som leder till ett programbyte. 

Omstart: En elev som var nybörjare i årskurs 1 på ett nationellt program ett aktuellt läsår och 

därefter byter och börjar om i årskurs 1 på ett nytt nationellt program studieår 2 eller studieår 

3. Omval leder till omstart. 

”Skuggning”: Detta kallas det när elever följer undervisningen på ett nationellt program 

under 1-2 dagar för att få ökad kunskap om programmet. 

Bakgrund 
I det här kapitlet beskrivs tidigare forskning, litteratur och teoretiska perspektiv som kan 

anknytas till den genomförda studien. 

Tidigare forskning 

Olika förutsättningar och kunskaper för att välja 

I sin studie beskriver Dreschen & Lovén
8
 hur elever har olika förutsättningar och kunskaper 

för att välja, och att det får betydelse för om eleven kan anses mogen att välja. I sin 

undersökning kommer Dreschen & Lovén fram till att för eleverna är det viktigt att få tid att 

diskutera sin personliga situation, inkluderande starka och svaga sidor, men också att få 

information om utbildningar, inträdesvillkor, yrken och arbetsmarknad. I svaren från eleverna 

framkommer en bild av elever som inte helt och fullt fått det de önskar i vägledningssamtalen. 

Det framgår tydligt att vägledarna primärt är intresserade av att ”checka av” att eleverna har 

klart för sig vilket/vilka gymnasieprogram de skall välja. Vägledarna har svårare att arbeta 

med de mer personliga delarna av elevens väljande. Författarnas tolkning är att vägledarna 

lider av tidsbrist och ovana att tala om mer personliga förhållanden.  

  

Vidare menar Klingberg
9
 och hjärnforskare i hela världen med honom, att det finns 

vetenskapliga belägg för att hjärnan hos en sextonåring fortfarande inte är färdigvuxen. 

Vetenskapsmännen har funnit att ungdomar som grupp, även under senare delen av 

ungdomen, är mer benägna att ägna sig åt riskfyllda, impulsiva och spänningssökande 

beteenden. De övervärderar kortsiktiga vinster och belöningar, har en sämre förmåga att 

kontrollera sina impulser och är lättare distraherade från sina målsättningar. Ungdomar är 

också mer emotionellt labila och känsliga för stress och grupptryck.
10

 Den genomsnittliga 

                                                           
8
 Lundahl, Lisbeth m.fl. (2010) Att bana vägen mot framtiden. Karriärval och vägledning i individuellt och 

politiskt perspektiv. Lund: Studentlitteratur.  
9
 Klingberg, Torkel (2011) Den lärande hjärnan. Stockholm: Natur & Kultur. 

10
 Klingberg, Torkel (2011) Den lärande hjärnan. Stockholm: Natur & Kultur, sid 46. 
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sextonåringen kan därför inte förväntas agera med samma kontroll och förutseende som en 

äldre person. 

Studie- och yrkesvägledningen kommer in sent i vägledningsprocessen 

I skolverkets rapport
11

 framkommer ett missnöje bland ungdomarna med den studie-och 

yrkesvägledning som de hade fått i grundskolan. Flera av de intervjuade eleverna uppger att 

de inte har fått en fördjupad kunskap om olika utbildningars koppling till yrkeslivet. Liksom i 

Dreschen & Lovéns
12

 undersökning beskriver dessa elever en vägledning som är begränsad 

när det gäller att utveckla deras tankar om vad de ska välja och varför. Det finns också 

ungdomar som förmedlar att de har saknat möjlighet att få information om olika utbildningar 

för att de inte känt någon som har gått på 

dessa, eller för att de inte vetat vilka frågor de kunnat ställa vid besök på skolor.  

I den fortsatta omvalsprocessen på gymnasiet tycker ungdomarna att de bättre kan ringa in 

vad de vill/ inte vill studera på gymnasieskolan och senare ägna sig åt i framtiden. Ungdomar 

uppger att de har fått nya insikter och omvalen framstår som bättre övervägda och mer 

självständiga än de första gymnasievalen. Studie- och yrkesvägledaren på gymnasieskolan 

beskrivs som den person som praktiskt varit behjälplig inför omvalet. Dock önskar de få mer 

information och vägledning även på gymnasiet. 

Vägledning- att hantera elevernas nu-situation? 

I sin omfattande forskning kring elevers förväntningar och möten med vägledare i 

grundskolan konstaterar Lovén
13

 att vägledarnas arbete i huvudsak går ut på att hantera 

elevernas nu-situation och hjälpa dem att finna alternativ de närmaste åren. Någon form av 

processvägledning förekom inte och eleverna i Lovéns studie diskuterade det kommande 

gymnasievalet under perioden november- januari i nian, dvs. under en tidsperiod på två-tre 

månader. I samband med valet i nian var dock eleverna nöjda med de vägledningssamtal de 

hade fått men när de efter några år får distans till vägledningen har de blivit mer negativt 

inställda. I backspegeln kunde de konstatera att vägledaren inte behärskade allt och inte kunde 

tala om för dem vad de skulle välja. Vägledarna var heller inte helt nöjda med samtalen och 

påpekade svårigheter med att bedriva vägledning när eleverna hade så få erfarenheter och 

begränsad självkännedom. Som orsaker angav de svårigheter med att hantera osäkra elever, 

brist på tid och elevers oengagemang för sitt gymnasieval. Intresset och engagemanget 

menade de inte vaknade förrän kort före ansökningsdagen. Ett angeläget utvecklingsarbete var 

utifrån studien, att utveckla metoder och modeller som i högre grad ledde till en mer 

processinriktad vägledning. 

Lindh
14

 har analyserat samtalet i studie- och yrkesvägledningen. I sin doktorsavhandling 

intervjuade hon bl.a. vägledare kring vägledningsprocessen i grundskolan. I sin studie 

beskriver Lindh hur vägledarna önskade att vägledningssamtalet skulle vara en del av en 

längre val- och beslutsprocess. Trots hög ambitionsnivå så kände vägledarna att målen var 

svåra att uppnå utifrån de förutsättningar som råder för vägledningen. De upplevde att de 

misslyckades med sitt uppdrag att förbereda eleverna för att kunna göra väl genomtänkta val. 

                                                           
11

 Skolverket (2012) Börja om på nytt program i gymnasieskolan. Stockholm: Skolverket. 
12

 Lundahl, Lisbeth m.fl. (2010) Att bana vägen mot framtiden. Karriärval och vägledning i individuellt och 

politiskt perspektiv. Lund: Studentlitteratur. 
13

 Lovén, Anders (2000). Kvalet inför valet. Lund: Institutionen för pedagogik, Malmö Högskola 
14

 Lindh, Gunnel (1997). Samtalet i studie- och yrkesvägledningsprocessen. Stockholm: HLS Förlag. 
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De påstod sig ha för lite tid för att kunna bearbeta den vägledningssökandes unika funderingar 

i samband med valet. Liksom vägledarna påpekade i Lovéns
15

 studie så menar vägledarna i 

Lindhs doktorsavhandling att elevernas begränsade erfarenhet och kunskap kring olika 

valmöjligheter och yrkesliv och deras brist på självkännedom gör det svårt för dem att göra 

realistiska val. Vägledarna upplevde också att Syo-verksamheten på en skola i princip var 

liktydig med det de som enskilda vägledare gjorde. 

Gymnasiet som marknad 

Något som också försvårar elevernas val inför gymnasiet är elevernas centrala roll på 

gymnasiemarknaden. I ett forskningsprojekt
16

 som bedrevs mellan åren 2008-2010, beskrivs 

hur skolorna försöker övertrumfa varandra med lockerbjudanden av skilda slag. De unga är 

medvetna om valets betydelse för framtiden och riskerna med felval. Det egna ansvaret att 

göra ”rätt val” i det brokiga utbudet bidrar till stress. Valet avser mer än utbildning och skola; 

det gäller också vilken person man vill vara och ses som.
17

 Ungdomarna väljer i hög grad 

efter skolans läge, rykte och ”elevsort”. Den långtgående differentieringen, profileringen och 

de personliga ”lockelserna” på skolmarknaden samspelar med ungdomarnas behov av att 

skapa och bekräfta sin identitet på sätt som uppenbart riskerar bidra till att förstärka en social 

och kulturell sortering inom gymnasieskolan. 

Litteraturgenomgång 

Styrdokument 

I grundskolans läroplan (Lgr11)
18

 är ett av de övergripande målen att eleverna ska få 

underlag, kunna granska valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör deras egen framtid. 

Detta för att kunna göra väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning. Detta 

förutsätter att den obligatoriska skolan nära samverkar med de gymnasiala utbildningar som 

eleverna fortsätter till. Studie- och yrkesvägledarens uppgift är att informera och vägleda 

eleverna i denna process samt vara stöd för övriga personalen i deras studie- och 

yrkesorienterade insatser. 

I motsvarande övergripande mål I Läroplanen för gymnasieskolan (Gy11)
19

 står att läsa att 

genom att arbetslivet fortlöpande förändras när det gäller behov av kompetens och rekrytering 

ska studie- och yrkesvägledningen i vid mening ha stor betydelse. Studie- och 

yrkesvägledaren ska informera och vägleda eleverna inför deras val av kurser och fortsatta 

utbildning och yrkesverksamhet. Vägledaren ska även utnyttja de kunskaper som finns hos 

eleverna, hos skolans personal och samhället utanför skolan. 

Behovet av stöd kan vara allt från personlig vägledning genom hela valprocessen till att fatta 

beslut med endast visst stöd av en professionell vägledare vid enstaka tillfällen. 

                                                           
15

 Lovén, Anders (2000). Kvalet inför valet. Lund: Institutionen för pedagogik, Malmö Högskola 
16

 Lundahl, Lisbeth (projektledare) (VR 2007-3579) Gymnasiet som marknad, Umeå: Institution för pedagogik, 

Umeå Universitet 
17

 Lundahl, Lisbeth (projektledare) (VR 2007-3579) Gymnasiet som marknad, Umeå: Institution för pedagogik, 

Umeå Universitet, sid 3. 
18

 Skolverket (2011) Förordning (SKOLFS 2010:37) om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet. Stockholm: Fritzes. 
19

 Skolverket (2011) Förordning (SKOLFS 2011:144) om läroplan för gymnasieskolan. Stockholm: Fritzes. 
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Vårdnadshavaren har ansvaret för att hjälpa sina omyndiga barn i deras val av studier och 

yrken.
20

  

Vägledning är en processinriktad verksamhet och har som mål att underlätta för individer 

och grupper i alla åldrar och vid olika tidpunkter i livet att välja utbildning, yrke och karriär 

och att bidra till en bättre livsplanering.  Vägledaren ska även främja individers fria och 

övervägda studie- och yrkesval, anpassa vägledningsinsatsen efter sökandes behov och vara 

tydlig med förutsättningarna för vägledningsmötet och sin egen kompetens.
 21

 

Teoretiska utgångspunkter 

Min tolkning och analys av empirin kommer att grunda sig på de tankegångar och modeller 

som redovisas i följande avsnitt. 

Vägledningsteorier 

Det finns ingen samlad teori som förklarar hur människors studie- och yrkesval formas och 

utvecklas. Rogers
22

 klientcentrerade teoritradition har dock haft stort inflytande på studie- och 

yrkesvägledningens teori och metod. Enligt Rogers är samtalet vägledarens viktigaste 

instrument. Genom samtalet kan eleven få ökad självkännedom och därmed vara bättre rustad 

för att själv klara olika valalternativ. Genom ett empatiskt och icke-styrande förhållningssätt 

kan vägledaren hjälpa eleven att komma ur ett inkongruent tillstånd och ett tillstånd av oro 

och osäkerhet. 

I det postmoderna samhällets karaktär av berg- och dalbana med osäkerhet, förvirring och oro 

anser även Peavy
23

 att det är vägledarens uppgift att hjälpa människor som har blivit offer för 

samhällsförändringarna. Enligt Peavy blir vägledarens viktigaste uppgift att fungera som 

”underlättare” för den vägledningssökande genom att med samtal hjälpa i detta fall eleven att 

reflektera, formulera, acceptera och förändra sin situation samt att identifiera förmågor och på 

så sätt bli bemyndigad (=empowerment) att själv kunna hantera sina problem. Peavy menar 

att val är en djupt mänsklig handling och att det är individen själv som ska ta ansvar för sina 

egna handlingar och val.  

Även i Frank Parsons CIP (Cognitive Information Processing)teori
24

finns beskrivet hur 

studie- och yrkesvägledare kan hjälpa klienter, i detta fall elever, att få kunskap, verktyg och 

medvetenhet om sina värderingar och på så sätt få redskap att göra lämpliga karriärval genom 

hela livet. Ofta finns det ett gap mellan en elevs nuvarande situation och vad de önskar av 

framtiden. Inom CIP paradigmet ställer sig vägledaren frågan: Vad kan jag som vägledare 

göra för att hjälpa individen att få ökad självkännedom och omvärldskunskap för att bli bättre 

på att fatta beslut som kan leda fram till mer effektiva och ansvarsfulla karriärsval. 

Definitionen på en framgångrik karriär är individens förmåga att erkänna, definiera, lösa och 

handla utifrån sina karriärsproblem. Ofta handlar det inte om att finna rätt lösning på sina 

                                                           
20

 Skolverket (2009) Allmänna råd och kommentarer om studie- och yrkesorientering Stockholm: Skolverket. 
21

 Sveriges Vägledarförening (2007) Etiska deklaration. Borås: http:// www.vagledarforeningen.org. 
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 Rogers, C. (1951) Client-centered Therapy. Boston: Houghton Mifflin Company 
23

 Peavy, Vance (1998) Konstruktivistisk vägledning, teori och metod. Stockholm: Trinom Förlag. 

24
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problem utan att finna den optimala lösningen. Sällan kan ett alternativ tillgodose alla 

önskningar utifrån givna förutsättningar.  

Karriärteorier 

Enligt Ginzbergs yrkesvalsteori
25

 är studie- och yrkesval en process som i princip pågår hela 

livet. Denna process innefattar tre olika faser. Fantasifasen före 11-årsåldern, den tentativa 

fasen mellan 11-17 år samt den realistiska fasen, som börjar i 17-årsåldern och som slutar när 

individen har gjort sitt val. I fantasifasen tror individen att han kan bli allt han önskar. I den 

tentativa fasen kan en individ inte anses kunna beakta alla realitetsfaktorer, t.ex. möjligheter 

och begränsningar i den fysiska och sociala miljön, när han ställer upp sina karriärmål. Han 

tar huvudsakligen hänsyn till subjektiva faktorer, t.ex. intressen, begåvning och personliga 

värderingar. Det är först i den realistiska fasen individen har förmågan att väga 

realitetsfaktorer mot subjektiva faktorer. Processen är också till stor del oåterkallelig. Fattade 

beslut är svåra att riva upp, pga. tidsnöd, ekonomiska begränsningar och känsla av 

misslyckande som kan hota elevens självvärdering. Till sist innebär varje val en kompromiss 

mellan de subjektiva faktorerna och realitetsfaktorerna. Individen söker att finna en karriär 

som, inom realitetsfaktorernas ram, ger honom den största möjligheten att tillfredsställa sina 

intressen, utnyttja sin begåvning och ge honom tillgång till de värden han skattar högst.
26

  

I Per Sjöstrand
27

 teori om karriärsval beskriver han att för att en individ ska befinna sig i en 

valsituation krävs att individen är medveten om att han har olika handlingsvägar framför sig 

och att han är medveten om att han måste välja en av vägarna. Brytpunkten definieras 

objektivt av de förhållanden som råder kring individen. Själva valsituationen däremot 

definieras utifrån individens subjektiva medvetande. Individen kan i olika grad vara i en 

valsituation beroende på hur pass involverad han är i sitt väljande. I varje valsituation antas 

individen göra en kognitiv utvärdering utifrån sina alternativ som bygger på olika valfaktorer, 

så som egenskaper, attityder, framgångsbedömning osv. Individen behöver sedan bedöma 

vilka alternativ som är mest attraktiva. Hodkinson och Sparkes
28

 menar att det finns tre typer 

av brytpunkter. De kan vara 1) strukturella (institutionaliserade och förutsägbara) 2) frivilliga 

(initierade av individen) eller 3) påtvingade (orsakade av yttre händelser). Sjöstrand menar att 

om en individ inte har lyckats fatta ett beslut vid tidpunkten för valprocessens slut är han 

tvingad att ändå göra ett val. Individer som hamnar i denna situation brukar tendera att välja 

ett alternativ som i så liten grand som möjligt låser hans fortsatta karriärsutveckling, dvs. han 

försöker göra valet reversibelt. Sjöstrand kallar detta för ett interim val. 

                                                           
25

 Ginzberg, Ginsburg, Axelrad &Herma (1951) Occupational choice: an approach to a general theory. New 

York: Columbia University Press. 
26

 Franke-Sigbrit, Lundgren, Ulf P (red) (1980) Karriär och levnadsbana -En antologi om studie- och yrkesval. 

Stockholm: Wahlström & Widstrand, sid 28. 
27

 Franke-Sigbrit, Lundgren, Ulf P (red) (1980) Karriär och levnadsbana -En antologi om studie- och yrkesval. 

Stockholm: Wahlström & Widstrand. 
28

 Phil Hodkinson, Andrew Sparkes (1997) Careership: A Sociological Theory of Career Decision Making  
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Metod  

I det här kapitlet diskuteras val av metod samt hur urvalet har gjorts. Vidare beskrivs vilka 

överväganden som har gjorts i samband med enkätkonstruktionen, intervjuerna och vid 

bearbetning av det insamlade datamaterialet. Kapitlet avslutas med en diskussion kring 

trovärdighet och etiska överväganden. 

Val av metod 

Jag valde att använda mig av en metodikombination där jag både använde en kvantitativ 

metod och en kvalitativ metod. Genom att göra en metodologisk triangulering
29

 , vilket 

innebär att jag jämförde resultatet från en metod med resultatet från en annan metod, 

betraktade jag frågeställningarna utifrån mer än ett perspektiv. Genom att använda 

tillvägagångssätt som är markant olika gjorde jag det möjligt att se saker och ting ur olika 

perspektiv och på så sätt hoppades jag få en fullständigare bild av det som skulle studeras.  

Den kvantitativa metoddelen bestod i att jag skickade ut postenkäter till elever som hade 

startat om på ett nytt program på gymnasiet. Jag valde postenkäter för jag önskade att få en 

överblick, dvs. en bred och omfattande täckning av empirin.
30

 I valet av frågeställningar 

eftersträvade jag en hög grad av standardisering, dvs. frågorna var lika för alla. Detta för att 

jag vid analysen av data skulle kunna jämföra hur de olika respondenterna hade 

svarat.
31

Enkäten bestod av ett strukturerat självadministrerande frågeformulär med fasta 

svarsalternativ.
32

 Jag valde dock att låta sista frågan vara öppen. Denna fråga hade inga 

svarsalternativ pga. att jag avsåg att få veta vad eleverna själva tycker i ämnet och att 

svarsalternativ skulle vara begränsande och därmed inte täcka hela dimensionen i elevernas 

svar.
33

 Före själva huvudstudien hade jag gjort en pilotstudie med tre elever som befann sig i 

samma situation som de jag avsåg skulle ingå i min studie. Detta gjorde jag för att få redan på 

om de svarande tolkade frågor och svar på samma sätt som jag som frågekonstruktör gjorde, 

eller om de la en annan innebörd i dem. Dessutom hoppades jag att få reda på om något 

svarsalternativ saknades eller om frågor var omöjliga att svara på.
34

Tillsammans med 

frågeformuläret skickade jag ut ett missivbrev
35

 där jag informerade om syftet med enkäten 

och övrigt som kunde vara viktigt för respondenten att känna till. Efter två veckor skickade 

jag ut ett påminnelsebrev till de respondenter som inte svarade på enkäten. Efter ytterligare en 

vecka skickade jag ut en ny enkät tillsammans med ytterligare ett missivbrev.  

Som kvalitativ metod har valde jag att göra semistrukturerade personliga intervjuer
36

 där jag 

utgick ifrån en tematiskt uppbyggd intervjumanual med ämnen som skulle behandlas och 

frågor som skulle besvaras. Jag valde denna metod för jag var intresserad av att förstå 

                                                           
29

 Denscombe, Martyn(2012) Forskningshandboken - för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. Lund : Studentlitteratur.  
30

 Denscombe, Martyn(2012) Forskningshandboken - för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. Lund : Studentlitteratur.  
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 Trost, Jan (2007) Enkätboken. Lund: Studentlitteratur 
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 Trost, Jan (2007) Enkätboken. Lund: Studentlitteratur 
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 Trost, Jan (2007) Enkätboken. Lund: Studentlitteratur 
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 Ejlertsson, Göran (2005) Enkäten i praktiken – En handbok i enkätmetodik. Lund: Studentlitteratur 
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 Trost, Jan (2007) Enkätboken. Lund: Studentlitteratur 
36
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problemet ur vägledarnas synvinkel och utveckla mening ur deras erfarenheter. 
37

Jag var 

inställd på att vara flexibel när det gällde frågornas ordningsföljd och lät de intervjuade 

utveckla sina idéer och själva fått välja att tala mer utförligt om de ämnen som jag som 

intervjuare tog. Frågorna var öppna och betoningen låg på att den intervjuade skulle kunna 

utveckla sina synpunkter.  

Urval 

Kommun X 

Urvalsgruppen som är föremål för undersökningen bor i en mellanstor kommun i Sverige med 

52 000 invånare
38

. I kommunen finns fyra skolor med cirka 1100 elever i årskurs 7-9 läsåret 

2012/2013 samt en kommunal gymnasieskola med cirka 4000 elever läsåret 2012/2013. 

Gymnasieskolan erbjuder i stort sätt alla de nationella programmen med några få undantag. I 

kommunen finns även 3 mindre fristående grundskolor och 3 mindre fristående 

gymnasieskolor.  

Enkäter 

Jag valde att göra enkäter med eleverna i studien pga. att då min undersökning är relativt liten 

och jag har begränsat med tid och pengar hade jag möjlighet att täcka ett större geografisk 

område.
39

När jag valde ut dem jag önskade skulle ingå i min undersökning ville jag få ett 

urval som sannolikt utgjorde ett representativt tvärsnitt av en större population. Detta för att 

jag skulle kunna jämföra och dra slutsatser utifrån forskning som fanns på området. Detta 

gjordes bäst genom ett slumpmässigt urval av respondenter. Dock måste jag även här ta 

hänsyn till de begränsade resurser jag hade att tillstå i form av tid och pengar. Jag fick därför 

välja ett mer kostnadseffektivt alternativ, ett s.k. klusterurval, vilket innebär att jag erhöll ett 

tillräckligt bra urval genom att fokusera naturligt förekommande kluster av det jag avsåg att 

studera.
40

.  Gymnasieskolans antagningskansli i kommun X fick bli min urvalsram. Därifrån 

fick jag en lista med alla elever som det senaste året startat om på ett nytt nationellt program 

på gymnasiet och är födda under två år i mitten av nittiotalet. Genom detta tillvägagångssätt 

ansåg jag att jag hade lyckats att hitta ett representativt kluster. Av de 50 elever det rör sig om 

svarade 29 stycken på min enkät. 

Intervjuer 

Jag valde att göra intervjuer med studie- och yrkesvägledarna pga. att de har en bred 

kännedom av den företeelse jag skulle undersöka och därmed ska kunna ge nyanserade 

beskrivningar utifrån ett professionellt perspektiv.
41

 Jag gjorde ett subjektivt urval
42

 när jag 

valde ut 3 studie- och yrkesvägledare som jag sedan intervjuade. Jag anser att de har den rätta 

kvaliteten och relevansen för undersökningstemat pga. att de har kännedom om det som ska 

                                                           
37

 Kvale, Steinar, Brinkmann, Svend (2009) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 
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 Denscombe, Martyn(2012) Forskningshandboken - för småskaliga forskningsprojekt inom 
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undersökas i sin egenskap av att vara studie- och yrkesvägledare på just de gymnasieskolor i 

kommun X som de tillfrågade gymnasieelevernas går på. Studie- och yrkesvägledarna tog jag 

kontaktat med via mejl. I mejlet beskrev jag syftet med vad jag avsåg att undersöka. 

Intervjuerna gjordes på informanternas skolor och varade i cirka 30 minuter.  

Presentation av studie- och yrkesvägledarna 

Alla tre studie- och yrkesvägledarna jobbar på en kommunal gymnasieskola i Kommun X. 

Gymnasieskolan är uppdelad i 4 enheter bestående av 4 skolbyggnader spridda i kommun X. 

De tre studie- och yrkesvägledarna jobbar i var sin enhet och träffas 1 gång/ månad. Övrig tid 

jobbar de var och en för sig. Alla tre har studie- och yrkesvägledarexamen. Namnen är 

fingerade.  

Karin jobbar 100 % och har ansvaret för ca.800 elever på Samhällsprogrammet, 

Ekonomiprogrammet, Handel- och administrationsprogrammet samt Barn- och 

Fritidsprogrammet. Hon är i 50-årsåldern och har jobbat i 25 år som studie- och 

yrkesvägledare. Hon har erfarenhet från Grundskolan, Gymnasium och Komvux. 

Tina jobbar 90 % och har ansvaret för ca.700 elever på Bygg- och anläggningsprogrammet, 

El-och energiprogrammet, Hantverksprogrammet samt Fordons- och transportprogrammet. 

Hon är i trettiofemårsåldern och har jobbat som studie- och yrkesvägledare i 10 år. Hon har 

erfarenhet från Grundskolan och Gymnasiet. 

Anna jobbar 100 % och ansvar för ca.700 elever på Naturvetenskapliga programmet, 

Teknikvetenskapliga programmet, Vård- och omsorgsprogrammet samt Industritekniska 

programmet. Hon är i trettioårsåldern och har jobbat som Studie- och yrkesvägledare i 3,5 år. 

Hon är den av studie- och yrkesvägledarna som har minst erfarenhet. Hon har jobbat 6 

månader på ett Vägledningscentrum för arbetssökande, 1 år på Grundskolan och 2 år på 

Gymnasiet. 

Analysmetod   

I den kvantitativa delen av studien redovisades enkätsvaren statistiskt. Jag förde in alla 

resultaten i Microsofts Excel-program. Sedan konstruerar jag tabeller utifrån 

frågeställningarna. Tabellerna tolkade och analyserade jag sedan och jämförde med resultaten 

av den kvalitativa delen av studien. 

Intervjuerna spelade jag in på en digital ljudbandspelare. Detta gjorde jag för att 

ljudupptagningar erbjuder en permanent och närmast fullständig dokumentation när det gäller 

det som sägs under intervjun.
43

Det inspelade materialet transkriberade jag ordagrant till 

skriven text. Jag läste igenom empirin flera gånger för att få en så säker tolkning som möjligt.  

När jag sedan analyserade det utskrivna materialet kategoriserade jag vägledarnas svar utifrån 

frågeställningarna. Sedan gjorde jag en sammanfattning av vad varje vägledare svarar i varje 

enskild fråga i studien.  
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Trovärdighet 

När jag gör en studie måste jag fråga mig om det jag undersöker verkligen är det jag avser att 

undersöka, dvs. har jag god validitet. På samma sätt är det viktigt att jag frågar mig själv om 

jag gör det på ett tillförlitligt sätt, dvs. har jag god reliabilitet.
44

 Studiens empiri kommer från 

tre kvalitativa intervjuer och från en förhållandevis liten enkät vilket innebär att begreppen 

reliabilitet och validitet inte bör användas här.  

 

Termerna och begreppen reliabilitet och validitet hör hemma i kvantitativa studier, till 

exempel laboratorieexperiment, stora enkät- eller intervjuundersökningar och liknande. 

Vid kvalitativa studier är det inte lämpligt att använda dessa begrepp; bättre är då att 

tala om trovärdighet
45

  

 

När personer i urvalsgruppen av olika anledningar inte önskar att delta i den avsedda 

undersökningen talar man om externt bortfall 
46

. Man kan aldrig tvinga någon att delta men 

man kan skicka påminnelser och ringa upp personerna i urvalsgruppen. Orsakerna till att en 

person inte väljer att delta i undersökningen kan vara många. Personen kanske är ointresserad, 

saknar tid eller tycker att frågeställningarna är jobbiga eller svåra att svara på. Om det externa 

bortfallet är för stort kan man inte alltid vara säker på att de som har svarat är representativa 

för urvalsgruppen.
47

 Att 21 av 50 inte svarade på enkäten kan ses som ett relativt stort bortfall 

vilket medförde att jag inte valde att göra några generaliseringar i min analys. Ett internt 

bortfall kan också förekomma i enkäter. I min resultatredovisning har jag redovisat vid några 

tillfällen när elevernas svar är besynnerliga, motsägelsefulla eller helt saknas. En nackdel med 

enkäter är att respondenten inte har möjlighet att ställa kompletterande frågor, om det är något 

som är svårförståeligt. Svar som grundar sig på uppenbara missuppfattningar kan alltså inte 

korrigeras. En fördel med kvantitativa studier är dock att de är baserade på objektiva lagar 

snarare än forskarens värderingar. Därför kan de anses som trovärdiga eftersom tolkningar 

och resultat baseras snarare på uppmätta kvantiteter än på intryck. Dock är det viktigt att vara 

objektiv och neutral i analysen av data så att viktig information inte undanhålls eller 

manipuleras. En annan fördel med enkäter är att de är relativt lätta att analysera då tabeller 

erbjuder ett koncist och effektivt sätt att arrangera data. Det kan dock finnas en risk att 

datavolymen ibland kan bli för stor och alltför många enheter, variabler och faktorer finns att 

ta hänsyn till. 
48

  

 

Intervjuer å andra sidan lämpar sig väl då man önskar att få en djupare förståelse av 

problematiken kring frågeställningarna. Intervjuer är till sin karaktär flexibla och 

direktkontakten innebär att man kan kontrollera riktigheten och relevansen i informanternas 

utsagor direkt.
49

 Denna skillnad gentemot postenkäter har jag varit medveten om när jag 

sedan gör min analys. Intervjuer kan också tendera att producera icke-standardiserade svar då 

de till skillnad från enkäter inte bygger på förkodade frågeställningar.
50

 När man intervjuar får 
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man också se upp med intervjuareffekten
51

 som innebära att Vad människor säger att de gör, 

vad de säger att de föredrar och vad de säger att de tänker, inte automatiskt kan förmodas 

återspegla verkligheten.
52

 I tolkning av intervjuerna utgår jag ifrån en hermeneutisk 

forskningsansats
53

.  Inom den hermeneutiska förståelseformen tillåts en mångfald av legitima 

tolkningar. Som uttolkare får jag ta mig rätten att göra vissa antaganden som präglar de 

frågor jag ställer till texten och därmed delvis bestämma den följande analysen. 
54

  

Etiska överväganden 

När jag gör min undersökning skyddar jag mina respondenter och informanter genom att följa 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer
55

: 

1. Informationskravet 

Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens 

syfte. 

2. Samtyckeskravet 

Deltagarna i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan. 

3. Konfidentialitetskravet 

Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 

konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta 

del av dem. Frågan om konfidentialitet har ett nära samband med frågan om offentlighet och 

sekretess. 

4. Nyttjandekravet 

Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål. 

 Genom ett missivbrev, som skickades ut tillsammans med postenkäten, informeras 

respondenterna om undersökningens syfte. I missivbrevet informeras de också om att deras 

integritet värnas genom att undersökningen är helt anonym, att svaren ska sammanställas i 

form av statistiska tabeller och att den enskildes svar därmed inte ska kunna utläsas.  

Respondenterna väljer själva om de samtycker att vara med i undersökningen genom att 

skicka tillbaka enkäten i ett frankerat svarskuvert. Informanterna i intervjuerna blir 

informerade om undersökningens syfte via mejl. Vid intervjutillfället upplyser jag dem om att 

deras svar kommer att användas konfidentiellt och att jag kommer att använda fiktiva namn i 

resultatredovisningen. Enkätsvar och inspelningar har jag förvarat på min dator och i mitt 

låsta arbetsrum i hemmet. Efter C-uppsatsen godkännande makuleras allt underlag. 
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Resultat 
I det här kapitlet redogör jag för resultatet av empirin med utgångspunkt från studiens syfte 

och frågeställningar. 

Enkät 

Mötet med studie- och yrkesvägledare 

Av de 29 elever som svarade på enkäten svarade alla att de mötte en vägledare i grundskolan. 

Alla, förutom tre, uppger att de mötte en vägledare första gången på högstadiet. Mer än 

hälften av eleverna träffar inte en vägledare förrän i nian och fem elever uppger att detta möte 

inte inträffar förrän på vårterminen i nian. Med andra ord var det vanligt att eleverna mötte en 

vägledare sent i valprocessen.  

Tabell 1: Första kontakten med en studie- och yrkesvägledare 

  Före högstadiet Högstadiet 

      Sjuan eller åttan Nian   

Fråga Totalt 
antal  
elever 

År F-3 År 4-6 Totalt 
antal 

Andel 
(%) 

Höst-
termin
en 

Vår-
termin
en 

Totalt 
antal 

Andel 
(%) 

När träffade du en 
studie- och 
yrkesvägledare för 
första gången? 

29 0 3 9 31 12 5 17 59 

             

 

I gymnasiet var det knappt 80 % av eleverna som mötte en vägledaren i samband med sitt 

omval. Det var alltså sex elever som gjorde sitt omval på egen hand utan att ta hjälp av en 

vägledare. 

Typ av hjälp 

Alla 29 eleverna i enkäten svarade på frågan vilken hjälp de hade fått av en vägledare. I 

frågeställningen var det möjligt för eleverna att ge flera svar. Mer än tre fjärdedelar av 

eleverna svarar att i grundskolan mötte de en vägledare i samband med information i klass. 

Drygt 70 % hade även enskilda samtal, en elev hade samtal tillsammans med förälder och tre 

elever hade samtal i grupp.  

Information i klass hade minskat på gymnasiet och det vara bara fyra elever som uppgav att 

de hade fått detta. Praktiska övningar verkade inte heller existera varken i grundskolan eller 

på gymnasiet. Det var bara en elev som gjorde det tillsammans med en vägledare. Inför 

omvalet hade drygt hälften av eleverna enskilda samtal och fem elever uppgav att de hade 

samtal tillsammans med förälder. Det verkade med andra ord som att det var vanligast att 

eleverna skötte sitt val till gymnasiet på egen hand medan på gymnasiet var fler föräldrar 

delaktiga i omvalsprocessen. 
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Nästan 80 % (motsvarande 23 elever) uppgav att typen av hjälp de fick i grundskolan var 

information. Inför omvalet hade denna siffra halverats. Det var däremot vanligare att eleverna 

fick praktisk hjälp på gymnasiet. Från att bara fyra elever hade uppgett att de hade fått detta i 

grundskolan så var det nio elever i gymnasiet. I både grundskolan och inför omvalet på 

gymnasiet uppgav en tredjedel av eleverna att de fick goda råd av sin vägledare. Stöd var det 

få elever både i grundskolan och på gymnasiet som ansåg att de fick. Däremot var de bara 

enstaka elever i grundskolan och på gymnasiet som uppgav att de inte fick någon hjälp alls. 

Tabell 2: Karaktären på hjälpen eleverna fick av en studie- och yrkesvägledare* 

 I samband med gymnasievalet i grundskolan 

        

Fråga Information 
i klass 

Praktiska 
övningar 

Enskilt 
samtal 

Samtal med 
föräld/er-rar 

Samtal 
i grupp 

Annat Jag mötte 
ingen SYV 

På vilket sätt 
mötte du SYV? 

22 1 21 1 3 2 0 

        

 Goda råd Information Stöd Praktisk hjälp Annat Ingen hjälp 

Vilken typ av hjälp 
fick du av SYV? 

10 23 2 4 0 3  

        

 I samband med omvalet på gymnasiet  

        

Fråga Information 
i klass 

Praktiska 
övningar 

Enskilt 
samtal 

Samtal med 
föräld/er-rar 

Samtal 
i grupp 

Annat Jag mötte 
ingen SYV 

På vilket sätt 
mötte du SYV? 

4 1 16 5 0 2 6 

      

 Goda råd Information Stöd Praktisk hjälp Annat Ingen hjälp 

Vilken typ av hjälp 
fick du av SYV? 

10 11 5 9 0 1  

        

*Det är möjligt att ge flera svar till varje frågeställning 

I grundskolan var det drygt en tredjedel (11 elever) som sökte upp en vägledare. Knappt en 

tredjedel uppgav att varken de eller vägledaren tog kontakt. Inför omvalet på gymnasiet hade 

antalet elever som tog kontakt fördubblats och nu var det över 70 % (21 elever) som själva tog 

kontakt med en vägledare. Det var fortfarande en ganska stor andel elever som uppgav att 

varken de eller vägledaren tog kontakt med varandra. 

Både inför det första gymnasievalet och inför omvalet på gymnasiet var det mindre än en 

tredjedel som hade 3 eller fler samtal med en vägledare. Det vanligaste var att man hade 1-2 

samtal med sin vägledare, dvs. få samtal. 
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Tabell 3: Kontakten med Studie- och yrkesvägledaren 

*Två elever svarar inte på frågan 

**Fyra elever svarar att de har enskilda samtal när de i själva verket har med sig en förälder 

Erfarenhet av mötet med Studie- och yrkesvägledaren 

Av de tillfrågade eleverna svarade tjugo på frågor kring erfarenheter av vägledningen. De som 

hade uppgett att de inte hade haft någon direkt kontakt med en vägledare svarade inte på dessa 

frågor. De elever som ”bara” har svarat information i klass har inte svarat på denna fråga utan 

de verkar tolka frågan som att den handlar om enskild vägledning. 

Hälften av dessa elever var positiva och tyckte att hjälpen av vägledaren var viktig inför 

gymnasievalet. Största delen av eleverna (80 %) var även mycket eller i ganska hög grad 

nöjda med hjälpen de hade fått inför sitt gymnasieval. Inför omvalet på gymnasiet uppgav alla 

utom en elev, att hjälpen de hade fått var mycket eller i ganska hög grad viktig. Även när det 

gäller hur nöjda de var med hjälpen var huvudparten positiva. Endast två elever var negativa 

med hjälpen de hade fått av en vägledare på gymnasiet. Eleverna tyckte i större utsträckning 

att hjälpen var viktig på gymnasiet än i grundskolan. 

 

 

Enskilda samtal 

  I samband med gymnasievalet i grundskolan 

     

Fråga Totalt 
antal 
elever 

Jag sökte upp SYV SYV sökte 
upp mig 

Ingen tog 
kontakt 

På vilket sätt fick du kontakt 
med en SYV?* 

27 11 7 9 

 

  3 eller fler samtal 1-2 
samtal 

Inga samtal 

Hur många enskilda samtal 
hade du med en SYV? 

29 8 13 8 

   

  I samband med omvalet på gymnasiet 

     

Fråga  Jag sökte upp SYV SYV sökte 
upp mig 

Ingen tog 
kontakt 

På vilket sätt fick du kontakt 
med en SYV? 

29 21 1 7 

     

  3 eller fler samtal 1-2 
samtal 

Inga samtal 

Hur många enskilda samtal 
hade du med en SYV? 

29 8 12** 9 
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Tabell 4: Erfarenhet av studie- och yrkesvägledningen 

  I samband med gymnasievalet i grundskolan 

  

    Positiva    Negativa  

             

Fråga Totala 
antalet 
elever 
som 
svarade 

Myc
ket 
 

I 
ganska 
hög 
grad 
 

Antal 
positiva 

Andel 
positiva 
(%) 

I ganska 
låg grad 
 

Inte 
alls 
 

Antal 
negativa 

Andel 
negativa 
(%) 

Hur viktig var 
hjälpen? 

20 7 3 10  50 9 1 10  50 

                    

Hur nöjd är 
du med 
hjälpen? 

20 6 10 16  80 4 0 4  20 

                    

          

  I samband med omvalet på gymnasiet 

  

    Positiva    Negativa  

             

Fråga  Mycket I ganska 
hög 
grad 

Antal 
positiva 

Andel 
positiva 
(%) 

I ganska 
låg grad 

Inte 
alls 

Antal 
negativa 

Andel 
negativa 
(%) 

Hur viktig var 
hjälpen? 

20 12 7 19  95 1 0 1  5 

                    

Hur nöjd är 
du med 
hjälpen? 

20 11 7 18  90 1 1 2  10 

                    

Hur väl eleverna har tänkt igenom sina val 

På frågan om hur genomtänkt de tyckte att sitt gymnasieval i grundskolan var så var det 

hälften som angav att valet var mycket eller i ganska hög grad genomtänkt. När de gjorde sitt 

omval på gymnasiet uppgav alla utom en elev att deras val var mycket eller i ganska hög grad 

genomtänkt.  
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Tabell 5: Hur genomtänkta valen var. 

 Gymnasievalet i grundskolan  

     

Fråga Mycket I ganska hög 
grad 

I ganska låg 
grad 

Inte alls 

Hur genomtänkt anser du att ditt val 
var?* 

6 8 8 6 

     

 Omvalet på gymnasiet  

     

Fråga Mycket I ganska hög 
grad 

I ganska låg 
grad 

Inte alls 

Hur genomtänkt anser du att ditt val 
var? 

15 13 0 1 

     

*En elev har inte svarat på frågan 

Studie- och yrkesvägledarens viktigaste bidrag enligt eleverna 

Av de 24 elever som gav synpunkter om vad en vägledare kunde bidra med i samband med 

omvalet så var det 20 elever som tyckte att ge information och att förklara om det nya 

programmet, meritvärden och yrkesutgångar var det viktigaste. Åtta uppgav att de önskade få 

stöd, sex ville att vägledaren skulle ge råd, vara ärlig och ha åsikter om vad de tycker om 

elevens val och fem ville ha praktisk hjälp. Övriga synpunkter som kom fram var att 

vägledaren skulle kunna kartlägga eleven utifrån intressen, hitta lösningar på problem, hjälpa 

till, vara tillmötesgående, inspirera, vara lätt att få tag på, kunna agera snabbt om man vill 

byta, erbjuda mycket kontakt, fixa skuggning och kontakter med elever på det nya 

programmet. Fem elever valde att inte ha några synpunkter alls.  

Sammanfattning av resultaten av enkäterna 

Alla eleverna uppgav att de mötte en vägledare i samband med gymnasievalet. Denna siffra 

hade minskat med 20 % i samband med omvalet på gymnasiet. Överlag träffade eleverna en 

vägledare sent i valprocessen i grundskolan. Majoriteten så sent som i nian. Alla utom en av 

eleverna som hade hjälp av en vägledare i samband med omvalsprocessen på gymnasiet sökte 

själva upp vägledaren. I grundskolan var det endast en tredjedel som själv sökte upp en 

vägledare. I grundskolan mötte en stor del av elever en vägledare i samband med information 

i klass. Lika stor del hade även enskilda samtal. Det vanligaste var att de hade få sådana 

samtal. Merparten av de som mötte en vägledare i samband med omvalet på gymnasiet 

gjordes det i enskilda samtal. Även på gymnasiet var dessa samtal få. Det var vanligare att 

föräldrar var närvarande vid omvalet på gymnasiet. Det var dubbelt så vanligt att eleverna 

upplevde att de fick information i grundskolan om man jämför med omvalet på gymnasiet. I 

grundskolan och på gymnasiet var det lika stor andel som fick goda råd. Stöd var det få elever 

som fick av sin vägledare. Att inte få någon hjälp alls var däremot ovanligt. I samband med 

omvalet på gymnasiet tyckte i stort sett alla eleverna att hjälpen de fick av vägledare var 

viktig. Endast hälften tyckte att denna hjälp var viktig i grundskolan. Däremot var de flesta 

nöjda med hjälpen de hade fått av en vägledare både i grundskolan och på gymnasiet. Från att 
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hälften hade upplevt att deras gymnasieval i grundskolan hade varit mycket eller i ganska hög 

grad genomtänkt tyckte alla utom en att det senare omvalet hade varit genomtänkt. 

Det som många av eleverna mest eftersökte hos en vägledare i samband med omvalet på 

gymnasiet var information. Flera önskade även att få stöd, goda råd, praktisk hjälp och ärliga 

åsikter från en vägledare.  

Intervjuer 

Typ av hjälp 

Karin 

Karin hjälper eleverna med att hitta möjligheter och framkomliga vägar. Hon vill vara 

elevernas stöd. Till Karin får de komma och fundera på sina alternativ. Hon nystar i vad som 

är problemet- vad är det och hur är det? Vill de stanna kvar eller byta? Sedan låter hon 

eleverna gå hem och fundera och läsa på om olika alternativ. Hon hjälper dem med att skriva 

en plan för skuggning och studiebesök. Om de sedan önskar hjälper hon dem med 

ansökningar till omvalet. Hon uppmuntrar dem att söka nytt program oavsett om de sedan 

beslutar sig för att göra så eller stanna kvar på det ursprungliga programmet. På så sätt har de 

två valalternativ när nästkommande hösttermin börjar. 

Tina 

I omvalprocessen är samtalsdelen viktig tycker Tina.  Eleverna får pratar igenom hur det har 

varit i gymnasiet hittills, hur de tänkte när man valde i grundskolan, hur det är att gå på 

gymnasiet, när det inte kändes bra längre, vad det var som inte kändes bra, tankar kring 

framtiden, om de ska läsa vidare eller inte, hur man pratar hemma osv. Ibland använder hon 

ett valstödsprogram på internet som heter Karriärspaketet. Resultaten från detta tycker Tina är 

bra att ha som underlag när hon samtalar med eleverna. Tina försöker att vägleda utan att 

styra. Hon vill vara en hjälp i det kaos som kan finnas just då. Sedan fixar och trixar Tina 

mycket. Håller kontakt åt olika håll. Det kan vara rektor, skolhälsovården, elevansvarig lärare, 

antagningskansliet och föräldrar. Hon uppmuntrar även eleverna att skugga på det nya 

programmet. Ganska många som väljer om har aldrig skuggat enligt Tina. 

Anna 

Anna använder vägledningssamtal för att skissa upp vad eleverna tycker om att göra. De får 

berätta om sig själva för att komma fram till vad de vill jobba med i framtiden för att koppla 

det till vilka behörigheter de då kommer att behöva. Det blir mycket information tycker Anna, 

prat om studieplaner och behörigheter till högskolan. Hon uppmuntrar dem till att berätta hur 

de kom fram till, eller vad det var som gjorde att de funderar på att byta. Anna hjälper 

eleverna med att fixa skuggning på några olika program. Anna säger att det är mycket 

övertalningsjobb för att få dem att komma iväg och se de andra programmen. Anna vill 

underlätta för eleverna så att de gör ett bättre val denna andra gång. Om de inte passar här ska 

jag försöka hjälpa dem vidare.  
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Erfarenheter av mötet i samband med omvalsprocessen 

Karin 

Karin säger att man försöker undvika så mycket som möjligt att eleverna ska söka om. 

Omstartarna har minskat jättemycket. Bytena under pågående läsår håller på väldigt, väldigt 

länge. Alla är medvetna om kostnaderna för omstartare, eleverna är värda pengar. Det finns 

en benägenhet att ta emot byten mitt i läsåret för att åtminstone få en del av elevpengen. På 

skolan försöker de titta på lösningar så att de kan byta mitt i. Vanligast är att eleverna kommer 

och söker upp Karin men det är ofta en lång process att våga sig dit och säga att man funderar 

på att byta. Många går och värker på det och det tar mycket energi för dem. Karin tror dock 

att hon träffar alla elever som vill starta om. Många försöker och försöker men det bli ändå 

inte riktigt bra. Att starta om är för många ett personligt misslyckande, ett fruktansvärt 

nederlag enligt Karin. Många gånger vill man inte ens erkänna för sig själv att man behöver 

byta. De kanske har valt ett studieförberedande program fast de egentligen skulle ha gått ett 

yrkesprogram. Det är inte alltid elevernas beslut utan de kan ha blivit övertalade av sina 

föräldrar. De kanske har valt över sin förmåga och har inte förstått hur mycket energi och tid 

de behöver lägga ner. 

Tina 

Tina upplever inte att det är lika många omval som det var förr. Friskolorna har kommit in på 

marknaden, elevkullarna har gått ner och man har en helt annan syn på att ta emot elever. 

Lärarna slår knut på sig för de här eleverna och man försöker hitta lösningar så att eleverna 

kan byta långt in i läsåret. Förr kunde man hoppa av ett program och gå ett tag på IV 

(Individuella programmet som IM hette tidigare)men i och med införskaffandet av Gy11 

behöver man ha synnerliga skäl för att gå på IM (Introduktionsprogrammet) Ibland kan Tina 

få vetskap om en elev som behöver starta om på ett nytt program via möten med rektor och 

elevansvarig lärare i samband med upprättande av åtgärdsprogram men oftast är det eleverna 

själva som söker upp Tina. Då har ett frö legat och grott och de har funderat väldigt länge och 

det har gått väldigt lång tid. Många är vilsna själar och vet inte vad de vill. Det kan vara allt 

ifrån att de inte trivs på programmet till att de inte trivs generellt. Många mår inte bra med sig 

själva och klarar inte att fokusera på skolarbetet. Enligt Tina blir de också mer vilsna av att 

dörrarna står öppna för länge och för sent. Ungdomarnas hjärnor är inte utvecklade att klara 

att ta vissa beslut. För vissa är det väldigt, väldigt tidigt att tänka på vad de ska välja på 

gymnasiet. Då är omval kanske nödvändigt. Tina har elever som borde ha gjort ett omval men 

i trean sitter med urusla betyg, ingenting fungerar och de kanske behöver söka till 

folkhögskola för att läsa upp sina gymnasiebetyg. Då får de ju förlängd tid ändå och i värsta 

fall ännu längre tid än om de kanske hade gått om ett år. 

Anna 

Oftast är det eleven själv som letar upp SYV, det är den person som de har pratat med på 

grundskolan om gymnasieprogram. Det kan också vara en lärare eller skolsköterska som 

uppmanar eleverna att gå till SYV. På de högskoleförberedande program som Anna jobbar är 

kurserna svåra och vissa som inte klarar studietempot får börja om på samma program efter 

ett år. Anna säger att flera inte är insatta i hur svåra vissa kurser är. Det är dock inte lika 
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många som går om som tidigare år. Vissa elever som vågar ta plats och ta för sig kommer 

direkt och gör snabba byten. Det är mer de som inte riktigt vågar som kommer sent och har 

då hamnat för långt efter säger Anna. Många av de som ska göra omval har heller aldrig 

skuggat eller varit på öppet hus inför sitt gymnasieval. Anna tror att alla helt enkelt inte är 

mogna för att göra sitt gymnasieval. Man kan aldrig ändra på mognaden. Ibland skulle man 

vilja att de kunde få gå kvar något extra år i grundskolan. Det bästa för eleven är dock att det 

inte blir så många omval och omstarter. Men det är inte heller bra om de går tre år här och 

kommer sen på att de skulle gått ett annat program. 

Vägledarens viktigaste bidrag enligt vägledare 

Karin 

Målet är att eleverna ska slippa gå om ett år. Karin tycker det är viktigt att få lärarna att förstå 

att de ska vara tydligare i ett tidigare skede med vad som krävs av eleverna så att de förstår 

det. SYV kan hjälpa till med att ha koll på vilka svårigheter eleverna har, kanske har de hög 

frånvaro eller bekymmer med att få gjort sina uppgifter. Betygsvarningarna kan komma någon 

gång i mars och då ligger man mycket efter och får jobbigt att hantera det.  

Det viktigaste som en SYV kan bidra med är dock att ingjuta mod och hopp om att det finns 

olika sätt att hitta nya vägar. Att få dem att känna att det kommer att ordna sig på något sätt. 

De är nog tillräckligt tillplattade ändå för det är skitjobbigt för dem. Att inte belasta dem och 

säga att det är fel att byta. Funderar man över ett byte så måste man få fundera över det för då 

är det någonting som måste göras någonting åt.  

Tina 

Tina betonar att eleven är i fokus och att SYV ska lyssna på elevens känslor och upplevelser 

av situationen. SYV är elevens ombud och det är viktigt att hon är opartisk gentemot lärare 

och rektor som gärna vill att eleverna ska vara kvar på skolan.  Eleven ska känna att det är en 

frizon att få komma och bolla tankar och idéer med SYV. Om eleven inte är intresserad av att 

vara kvar på den här skolan så hjälper jag den självklart vidare. Sedan ser Tina sig som en 

spindel i nätet. Hon har oftast en samlad kunskap om eleven och är den som håller i kontakten 

åt olika håll. Tina menar också att det är viktigt att låta omvalsprocessen ta tid. Att få 

möjlighet att jobba i lugn och ro med samtal så det inte blir så stressigt för eleverna. Med färre 

som väljer om så är detta möjligt tror Tina. Till sist önskar Tina att det skulle vara mer 

vägledning tidigare i grundskolan. Att eleverna tidigare ner i åldrarna fick lära sig mer om 

arbetsmarknaden och olika yrken.  

Anna 

Enligt Anna är studie- och yrkesvägledarens viktigaste kunskap samtalet. Att gräva i elevens 

tankar och funderingar och bygga vidare på det de berättar. Jobba med + och – listor. Väga 

för och emot om det är så att man står och väger mellan olika program. Mycket tid behövs för 

att kunna gå in på djupet i vägledningssamtalet. Sedan tycker Anna att det är det viktigt att få 

iväg de eventuella omväljarna på skuggning. Att få dem att testa så att de själva får insikt om 

var de tror att de ska trivas- det vill jag, det vill jag inte. Att använda gruppvägledning ge 
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också möjlighet för elever som är oroliga och funderar på omval att få lyfta tankar och 

funderingar tillsammans. Samarbetet med ”grundskolesyvarna” i samband med information 

till föräldrar och elever inför gymnasievalet är också viktigt. Att hjälpa till att förtydliga 

tidigare hur det verkligen är på de olika gymnasieprogrammen. Anna ser det som sin uppgift 

att uppmuntra föräldrarna till att verkligen lyssna på sina barn och låta dem skugga och gå på 

öppet hus.  Sedan önskar Anna att ”Grundskolesyvarna” ska jobba längre ner i åldrarna. Hon 

hjälper t.ex. gärna till med att fixa PRAO (PRaktisk Arbetslivs Orientering) för 

grundskoleeleverna. Hon tycker inte heller det räcker med ett vägledningssamtal i nian.  

Eleverna behöver bearbeta och få insyn i olika valmöjligheter. De behöver repetition många 

gånger. Om man hade färre elever så skulle man hinna tydliggöra saker tidigare.  

Sammanfattning av resultaten av intervjuerna 

I sammanfattningen förkortar jag Anna som A, Tina som T och Karin som K. 

Alla tre vägledarna använder sig av det enskilda samtalet när de ska hjälpa eleverna inför 

omvalet på gymnasiet. Mycket handlar om att stödja eleverna genom att får dem att berätta 

om sig själva (A), prata igenom sin situation (T) och fundera på sina alternativ (K). De nystar 

i problemen (K), hjälper till i kaoset (T) och underlättar (A) så att eleverna ska göra ett bättre 

andra val. De ger eleverna goda råd genom att uppmuntra dem till att söka nytt program (K) 

och övertalar dem till att skugga på olika alternativa program (K+T+A). Praktisk hjälp och 

information får eleverna i form av att vägledarna fixar och trixar, (T), håller i kontakten åt 

olika håll (T), informerar om studieplaner, behörigheter mm. (A) samt ordnar skuggning och 

studiebesök (K). 

Alla tre vägledarna säger att det är färre elever som startar om på ett nytt program. Det har 

blivit vanligare att de byter program under läsåret. Det vanligaste är att eleverna som 

överväger ett omval tar kontakten med vägledaren och att denna kontakt kommer sent i 

omvalsprocessen (K+T+A) Erfarenheten är att de inte vågar sig till vägledaren (K+T+A) att 

de har värkt på sitt problem (K) och funderat väldigt länge (T). Detta tror vägledarna kan bero 

på att dörrarna har varit öppna för länge och för sent (T) och att de har försökt men det ändå 

inte blivit riktigt bra (K). Vägledarnas erfarenhet av mötet med elever som överväger att göra 

ett omval är att det oftast är ett misslyckande att starta om (K), att de som startar om är vilsna 

själar som inte alltid mår så bra med sig själva(T) och att de har valt utbildningar där de inte 

klarar studietempot (A) Två av vägledarna nämner hur de upplever att elever inte alltid är 

mogna att göra sitt gymnasieval i grundskolan (T+A) 

När det gällde vad som var det viktigaste för vägledaren att bidra med i samband med 

omvalsprocessen skilde sig vägledarnas svar åt. K pratade mycket om vikten av att ingjuta 

mod och hopp om att det finns andra vägar att gå för eleven. Medan T betonade att vägledaren 

ska sätta eleven i centrum och vara dess ombud gentemot olika intressenter. Hon pratade även 

om den sammanlänkande funktionen som vägledaren kan vara spindeln-i-nätet. A tog upp att 

vägledningssamtalet var vägledarens viktigaste redskap. Både A och T vidhöll att det 

behövdes mycket tid till att i lugn och ro få samtala med eleverna och båda tog upp hur viktigt 

det var att vägledning skulle komma in tidigare i grundskolan så att eleverna var bättre 

förbereda och kände till sina valmöjligheter i gymnasievalet i nian. 
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Analys 
Med utgångspunkt i litteratur och teoretisk referensram beskriver jag här hur tidigare 

forskning och olika teoretiska perspektiv kan anknytas till den genomförda studien. Nedan 

återkopplar jag till dessa och diskuterar dem i relation till de resultat som framkommit i 

undersökningen. Analysen utgår ifrån den kvantitativa enkäten med enkätsvar från 29 

eleverna som hade startat om på ett nytt gymnasieprogram samt kvalitativa intervjuer med 3 

av deras studie- och yrkesvägledare. 

Typ av hjälp 

Utifrån elevernas perspektiv 

Gymnasievalet är en strukturerad (institutionaliserad och förutsägbar) brytpunkt och omvalet 

på gymnasiet kan anses som en frivillig (initierade av individen) brytpunkt enligt Hodkinson 

och Sparkes
56

. Medan alla elever uppgav att de hade träffat en vägledare inför det 

”påtvingade” gymnasievalet så var det sex elever som valde att inte ta hjälp av en vägledare 

inför omvalet. I samband med omvalsprocessen syns det vara till största delen på elevernas 

egna initiativ kontakten tas. Liksom Sjöstrand
57

 lägger fram i sin teori om individers 

valsituation är gymnasieeleverna mer involverade i väljande och gör det av egen fri vilja. 

Enligt Ginzberg
58

 befinner sig de som ska välja om på gymnasiet i den realistiska fasen där de 

förhoppningsvis har förmågan att bättre själva kunna ta ansvar och väga samman 

realitetsfaktorer med subjektiva faktorer. Förklaringen till varför initiativet till 

vägledningssamtal ligger hos gymnasieeleverna men inte hos grundskoleeleverna kan även 

finnas i karaktären av hur vägledningen bedrivs på grundskolan och i gymnasiet. Om man 

jämför Läroplanerna för grundskolan
59

 och gymnasieskolan
60

 så finns det en tydligare 

betoning på att granska valmöjligheter och göra väl underbyggda val i grundskolans läroplan.  

Den huvudsakliga hjälpen eleverna uppgav att de fick i samband med gymnasievalet i 

grundskolan var att få information. Denna fick de dels genom information i klass men även i 

samband med enskilda samtal. Dreschen & Lovén
61

 påstår att respondenternas 

vägledningssamtal i grundskolan fyller rollen av en kontrollstation där vägledaren kartlägger 

elevernas nu-situation, deras gymnasieplaner, diskuterar eventuell osäkerhet och fyller på med 

information om program, skolor och praktiska detaljer kring gymnasiestudierna. Att i stort 

sätt alla elever uppgav att de fick någon form av hjälp i grundskolan styrker detta. Majoriteten 

av eleverna i min undersökning träffade först en vägledare i nian, fem så sent som på 

vårterminen. Detta i kombination med att majoriteten uppger att de endast hade haft få samtal 

                                                           
56

 Phil Hodkinson, Andrew Sparkes (1997) Careership: A Sociological Theory of Career Decision Making  

British Journal of Sociology of Education. 
57

 Franke-Sigbrit, Lundgren, Ulf P (red) (1980) Karriär och levnadsbana -En antologi om studie- och yrkesval. 

Stockholm: Wahlström & Widstrand. 
58

 Ginzberg, Ginsburg, Axelrad &Herma (1951) Occupational choice: an approach to a general theory. New 

York: Columbia University Press 
59

 Skolverket (2011) Förordning (SKOLFS 2010:37) om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet. Stockholm: Fritzes. 
60

 Skolverket (2011) Förordning (SKOLFS 2011:144) om läroplan för gymnasieskolan. Stockholm: Fritzes. 
61

 Lundahl, Lisbeth m.fl. (2010) Att bana vägen mot framtiden. Karriärval och vägledning i individuellt och 

politiskt perspektiv. Lund: Studentlitteratur. 
 



 

23 
 

understryker att processvägledning är ovanlig på de skolor jag undersökt. Något som Lovén 

upptäckte redan när han intervjuade elever och vägledare i början av 90-talet. Liksom Lovén
62

 

konstaterar från denna tidigare forskning och även i den senare tillsammans med Dreschen så 

är det omöjligt för eleverna att hinna utveckla sina tankar om vad de ska välja och varför när 

vägledningsprocessen börjar så sent som i november i nian. Fortfarande inför omvalet på 

gymnasiet svarar majoriteten av respondenterna att det är information de får av sin vägledare. 

Information i klass är dock inte så vanligt på gymnasiet utan förmedlas via enskilda samtal. 

Något som är noterbart är att den praktiska hjälpen ökar på gymnasiet vilket kan kopplas till 

att omvalet innebär mer pusslande i t.ex. studieplaner och meritkurser. 

En tredjedel av eleverna uttryckte att de fick goda råd både samband med gymnasievalet i 

grundskolan och omvalet i gymnasiet. Det finns ett stort tolkningsutrymme i begreppet råd. 

Då många elever inte är mogna för att välja, men ändå på grund av ansökningstiden till 

gymnasieskolan måste valprocessen skyndas på kan en konsekvens bli att vägledarna av 

effektivitetsskäl påskyndar elevernas beslut och gör bedömningar utifrån ett kortsiktigt 

matchningstänkande och därmed ger eleverna just råd.
63

  

Utifrån vägledarnas perspektiv (i samband med omvalet på gymnasiet) 

Liksom eleverna uppfattar även vägledarna att det vanligast är att eleverna själva tar kontakt 

när de funderar över ett omval på gymnasiet. De upplever dock att det tar tid innan eleverna 

söker upp dem. Vägledarna beskriver målande på vilket sätt de framförallt stödjer eleverna i 

samband med omvalet. En av vägledarna framhåller precis som Rogers
64

 att samtalet är 

vägledarens viktigaste instrument för att hjälpa eleverna ur ett oförenligt tillstånd av 

misslyckande. I det kaos som kan finns i samband med att eleverna överväger att starta om på 

ett nytt program beskriver vägledarna hur de gräver och nystar i elevernas problem så att 

eleverna ska kunna göra ett bättre andra val. I Peavys
65

 konstruktivistiska 

vägledningstradition är det just vägledarens huvudsakliga uppgift att fungera som 

”underlättare” genom att i samtalet hjälpa eleven att reflektera, formulera, acceptera och 

förändra sin situation. I Svenska Vägledarföreningens etiska deklaration 
66

 framhålls att det 

ska vara tydligt med förutsättningarna av ett vägledningssamtal och vilken kompetens 

vägledaren har. Resultatet av empirin visar att vägledarna i studien har misslyckats med att 

lyfta fram detta då det i elevernas svar i mycket liten omfattning framgår att de upplever att 

vägledarna har stöttat dem i deras situation. De framhåller istället att det i huvudsak är 

information de har fått av vägledarna. 

Erfarenhet av vägledningen 

Utifrån elevernas perspektiv 

I enkäten svarade eleverna att de både i samband med gymnasievalet i grundskolan och i 

samband med omvalet på gymnasiet är positivt inställda till hjälpen de fick av vägledaren. Då 
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i stort sett alla uppgav att de tyckte att hjälpen de fick i samband med omvalet på gymnasiet 

var viktig var hälften av eleverna negativt inställda till hur viktig de tyckte att hjälpen var i 

grundskolan. Detta kan bero på flera faktorer. Dels kan det vara som Lindh skriver i sin 

doktorsavhandling att när elever blir ”kallade” till vägledningssamtal i nian behöver de inte 

ha några direkta tankar om vad de vill ha ut av det. Deras förväntningar och önskemål före 

samtalen är vaga och de har dålig kunskap om hur de bäst kan använda sig av samtalet.
67

 I 

backspegeln kan det vara troligt att de inte upplevde dessa samtal som viktiga för sitt val. En 

annan orsak kan vara som Dreschen & Lovén skriver att vägledarna kunskap i grundskolan är 

begränsad när det gäller att utveckla elevernas tankar om vad de ska välja och varför.
68

 

Ytterligare orsak kan vara, som framkommit av Skolverkets rapport
69

, att inför 

omvalsprocessen på gymnasiet har eleverna fått mer insikt och att de nu bättre vet vad de vill 

göra i framtiden. Deras omval är bättre övervägt och mer självständigt än i det första 

gymnasievalet. Detta stämmer väl med studien då i stort sett alla eleverna i enkäten tyckte att 

omvalet i gymnasiet var genomtänkt medan hälften tycket att det första gymnasievalet i 

grundskolan inte var genomtänkt. Detta kan även kopplas till den skillnad i mognadfas som 

enligt Ginzberg
70

 en 15-åring och en 17-åring befinner sig i. 

Utifrån vägledarnas perspektiv (i samband med omvalet på gymnasiet) 

Enligt Skolverkets uppföljningsstatistik
71

 hade var tjugonde nybörjarelev i årskurs 1 år 2010 

börjat om i årskurs 1 på nytt program ett år senare. Liksom framkommer i skolverketes 

forskningsprojekt 
72

, så är ungdomarna medvetna om valets betydelse för framtiden och vilka 

risker det finns med att välja fel. Många gymnasieskolor försöker övertrumfa gymnasieelever 

med lockerbjudanden. Detta gör att skolorna gör allt de kan för att behålla ”sina” elever. 

Vägledarna i studien såg dock en ny trend de senaste åren med fler som bytte under läsåret 

och färre som gjorde ett omval. Många av eleverna kämpar också vidare och stannar på ett 

program alldeles för länge medan andra känner sig vilsna och är lockade av alla dörrar som 

står öppna för länge och för sent. Många känner en beslutsångest och funderade länge och alla 

tre vägledarna menade att vägledningen kom alldeles för sent i omvalsprocessen. Två av 

vägledarna i studien påtalade också att flera av de ungdomar de möter inte var tillräckligt 

mogna när de skulle göra sitt första gymnasieval. 

Vägledarens viktigaste bidrag i valprocesserna 

Skillnader i eleverna och vägledarnas perspektiv 

Många elever får information av vägledaren och när man frågar dem vad de mest önskar av en 

vägledare så var huvudparten överens om att det var information de ville ha. Visst fanns det 

elever som efterfrågade stöd, goda råd, praktisk hjälp och ärliga åsikter från vägledaren men 
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det tycks ändå vara informationsdelen som står i centrum. Forskarna i Skolverkets rapport
73

 

från 2012 kommer också fram till att detta är vad eleverna önskar mest. Dreschen & Lovén
74

 

menar att anledningen till eleverna vill ha information inte bara behöver bero på att de saknar 

den utan att pga. att mycket av gymnasieinformation är förtäckt rekryteringsreklam så känner 

de ett behov av att få hjälp av en vuxen med att sovra och värdera informationen de får. I 

Läroplanerna
75

 står det att Studie- och yrkesvägledaren ska informera OCH vägleda. När man 

ställer samma fråga till vägledarna är de mer fokuserade på vägledningsbiten. Detta dilemma 

tar även Lovén
76

 upp i sin forskning. Enligt Lovén finns det en diskussion om elevernas 

behov är informationsinriktat eller mer personlighetsinriktat. Vägledarnas intentioner i 

Lovéns studie var att tillfredsställa bådadera, men enligt dem själv kunde de inte fördjupa 

samtalen av tidsbrist och därmed minskade möjligheten att diskutera hela elevens situation. 

En förklaring till eleverna och vägledarnas olika syn på vad vägledningen ska bidra med är 

som Lindh
77

 menar att det är vägledaren som oftast har en ”plan” för sina vägledningssamtal. 

De har tankar om vad samtalet ska innehålla medan ungdomarna inte behöver ha ett klart 

syfte med samtalet. Vägledarna i min studie ville även ha mer tid för att i lugn och ro kunna 

samtala med eleverna. Alla tre vägledarna arbetar i Rogers
78

 och Peavys
79

 anda. En av 

vägledarna berättar hur hon sätter eleven i centrum och är dess ombud gentemot olika 

intressenter. Enligt Peavy så behöver vägledaren hjälpa människor som blivit offer för 

samhällsförändringar, i detta fall alla valmöjligheter som eleverna ställs inför på den 

decentraliserade gymnasiemarknaden. Eleverna behöver få ingjutet mod och hopp om att det 

finns alternativa vägar och känna att det kommer att ordna sig på något sätt. I enkäten var det 

endast två som upplevde att de fick detta stöd. När de skulle få önska vad de ville ha ut av en 

vägledare så var det just stöd ett stort antal elever ville ha näst efter information. 

Diskussion 
Studiens syfte har varit att genom att skicka ut en postenkät till gymnasieelever som har 

startat om på ett nytt gymnasieprogram och även intervjuat deras studie- och yrkesvägledare 

hoppas få en ökad kunskap kring vilken inverkan vägledningen har haft i samband med deras 

omvalsprocess. Jag har även kopplat detta till valprocessen i grundskolan. Då studiens empiri 

kommer från 29 elever och tre studie- och yrkesvägledare är underlaget för litet för att 

resultatet ska kunna generaliseras och sägas avspegla studie- och yrkesvägledning i svensk 

skola. 
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Resultatdiskussion 

Den nya skollagen stärker elevernas rätt till vägledning, men vad är det för vägledning som 

svensk skola bedriver en bit in på 2000-talet? I ett mer individcentrerat samhälle med ökade 

valmöjligheter anser jag att det har blivit svårare för ungdomar att navigera sig fram mellan de 

olika skolaktörernas lockerbjudande. Aldrig har alternativen varit så många.  

Först är det viktigt att betona att gymnasievalet i grundskolan görs vid en brytpunkt där till 

slut eleverna MÅSTE fatta ett beslut. Hur väl genomtänkt detta val kommer att bli är helt 

beroende på individens mognad att göra ett val, dvs. vilken självkännedom eleven har och 

kunskap om sina valalternativ. Utifrån studiens resultat ser jag både likheter och skillnader i 

hur vägledning bedrivs på grundskolan och i gymnasiet. Alla eleverna fick någon slags hjälp i 

grundskolan och visserligen är eleverna är till stora delar nöjda med hjälpen de hade fått men 

hälften kunde inte se att vägledningen var så viktig. Om de bara lyssnar på information i ett 

klassrum och sedan på sin höjd hade ett enskilt samtal så kan det inte kallas för 

processvägledning enligt mig. Dessa ”avstämningssamtal” ger inget utrymme för djupare 

analys av elevens situation och i många fall kanske eleven går därifrån utan att ha blivit något 

klokare. Att de sedan kanske träffar sin vägledare först i nian ökar inte chanserna till att under 

några få månader hinna ”vända och vrida” på sina valalternativ. Detta kunde även utläsas när 

eleverna tillfrågades om de tyckte att det första gymnasievalet var genomtänkt. Eftersom 

hälften inte gjorde det så uppfattar jag att de kanske inte i tillräckligt stor utsträckning hade 

processat sitt val. I gymnasiet till skillnad från i grundskolan tyckte dock alla av dem som 

uppsökte en vägledare att vägledningen var viktig. Nu gjorde de det på eget initiativ och hade 

tagit över ”planen” för vad de ville få ut av vägledningssamtalet och då är det möjligt att 

förstå att det uppfattades som ett mycket viktigare möte. I gymnasiet uppfattade i stort sätt 

alla eleverna sitt omval som mycket eller i stor utsträckning genomtänkt. Att de sedan, som 

vägledarna upplever det, kommer sent i omvalsprocessen kan ju bero på att de uppfattar att 

vägledarens viktigaste uppgift är att ge information och den söker man kanske först när man 

redan har funderat ett tag på egen hand och vet vad man vill fråga om. Det som är 

anmärkningsvärt är de elever som inte alls söker upp vägledaren på gymnasiet. Jag hoppas att 

de har personer runt omkring dem som kan ge dem råd och stöd och att de inte behöver fatta 

sina beslut helt på egen hand.  

I läroplanerna för grundskolan och gymnasiet finns angivet att studie- och yrkesvägledaren 

ska informera OCH vägleda. Något jag har reagerat på i resultatet av empirin är att de flesta 

av eleverna beskriver att de huvudsakligen får information av vägledaren i grundskolan. I 

gymnasiet är det mest information och praktisk hjälp. Endast ett fåtal elever upplevde att de 

fick stöd av vägledaren i samband med gymnasievalet i grundskolan och det senare omvalet 

på gymnasiet! Utifrån vägledarnas perspektiv så beskrev de på en hel rad olika sätt hur de 

stödjer eleverna genom att som de beskriver det ingjuta mod och hopp, gräva i problemen och 

underlätta för eleverna i samband med omvalsprocessen. Här finner jag en tydlig dissonans 

mellan elevernas och vägledarnas perspektiv. I vägledarföreningens etiska deklaration
80

  ska 

vägledningsinsatsen vara tydlig med förutsättningarna för vägledningsmötet och sin egen 

kompetens. Frågan är om studie- och yrkesvägledare verkligen är detta? Det är uppenbart att 
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eleverna och vägledarna i denna fråga ser olika på vägledningsinsatsen. Ytterligare 

bekräftelse på detta får jag när jag frågar om vad vägledarna främst ska bidra med. Även i 

denna fråga svara merparten av eleverna att det viktigaste är att få information. Frågan är vad 

eleverna avser med information? Information översköljs de av i vårt ”action-samhälle” där 

ingenting längre är självklart utan allt ska fingranskas, dissekeras, diskuteras och debatteras 

ihjäl i den allmänna otillfredsställelsens namn.
81

 Jag tror att det är svårt både för en 15–16-

åring och även dennes föräldrar att hantera informationsflödet. De ser vägledaren som den 

vuxne som ska hjälpa dem med detta. Något jag dock har upptäckt i studien är att när eleverna 

får önska så efterfrågar en del av dem just stöd av sina vägledare.  

Metoddiskussion 

Från början var min avsikt att göra en kvantitativ studie där jag önskade få reda på hur 

eleverna upplevde sitt möte med vägledaren. Jag ändrade mig dock efter ett tag, dels för att 

det var svårt att få in ett tillräckligt stort underlag via postenkäterna men även för att jag blev 

nyfiken på vad studie- och yrkesvägledarna hade att tillföra utifrån sitt perspektiv. Därför 

beslöt jag att utvidgade empirin till att innefatta vägledarna också.  

För att minska det externa bortfallet så skickade jag ut två påminnelser för att minimerar 

antalet uteblivna svar. De respondenter som inte besvarade postenkäten kontaktades via 

telefon med varierad framgång i min strävan att uppnå så hög svarsfrekvens som möjligt. Det 

finns även alltid en osäkerhet vid tolkandet av små undersökningar som min när 

respondenterna endast uppgår till 29 av 50 tillfrågade. Jag är medveten om att vissa 

människor kan vara mindre benägna än andra att avvara tid och göra den ansträngning som 

krävs för att delta i en undersökning. Något jag fick bekräftat när jag lyssnade till en 

föreläsning med Anders Lovén i april 2013. Han hade i sin forskning själv liknande erfarenhet 

av svårigheter med att få ungdomar att delta i liknande studier som min. Jag tror dock att de 

som valde att inte svara inte nämnvärt skiljde sig från de som svarade och utgår ifrån att 

respondenterna är ett representativt urval av den tillfrågade gruppen. För mig är det en fråga 

om både tid och pengar att kontrollera om så är fallet. Jag undvek därför att generalisera när 

jag diskuterade mitt resultat. För att minska risken för internt bortfall använde jag vanliga ord 

och enkla satser för att alla skulle uppfatta frågorna på rätt sätt. Då jag är medveten om att 

frågornas utformning är avgörande för hur respondenterna ska klara av att svara på det som 

avses i studien prövade jag konstruktionen av enkäten på en pilotgrupp bestående av tre elever 

i samma ålder och i samma situation som eleverna i min urvalsgrupp. Utifrån deras 

synpunkter gjorde jag sedan små justeringar innan jag skickat ut postenkäten. Så här i 

efterhand kanske jag skulle varit tydligare med vad jag menade med t.ex. praktisk hjälp (göra 

ansökan, ändra i studieplanen osv.) och enskilda samtal. Jag upptäckte i elevsvaren att flera 

elever likställde enskilda samtal med de samtal de hade när föräldrar var närvarande. Detta 

var dock inget min pilotgrupp tog upp som oklart. Då jag endast har haft 29 frågeformulär att 

redovisa tycker jag att jag hade förutsättningen att skriva ut resultaten av postenkäten på ett 

noggrant och exakt sätt. Jag tycker även att jag var sann i min resultatredovisning och 

undanhöll inte fakta då jag sammanfattade resultatet i form av tabeller. Jag valde att begränsa 
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det insamlade materialet till att beröra frågor som avsåg mötet mellan elev och vägledare. I 

mitt frågeformulär hade jag även med frågor kring andra viktiga personer som har varit ett 

stöd för elevernas i deras valprocesser. Denna frågeställning berördes inte i studiens syfte och 

därför valde jag att utesluta den i resultatredovisning.  

När jag intervjuade studie- och yrkesvägledarna använde jag en intervjumanual så att jag 

kunde hålla koll på att studiens frågeställningar behandlades. Annars ville informanterna 

gärna ”sväva iväg” i sina svar. Fördelen med intervjuer om man jämför med postenkäter är att 

jag hela tiden kunde ställa följdfrågor och på så sätt kontrollera riktigheten och relevansen i 

det informanterna sa. Jag fick uppfattningen att informanterna var ärliga och tillmötesgående 

när jag intervjuade dem och jag kände stor tilltro till deras svar. När jag sedan tolkade 

informanternas svar i min resultatredovisning tillämpade jag en upprepad tolkningsprocess, en 

ständig process bakåt och framåt mellan delarna och helheten som följer den hermeneutiska 

cirkeln 
82

för att uppnå en så säker tolkning av empirin som möjligt. 

Slutsatser 

Enligt empirin så har många av elevernas vägledare misslyckats med att bedriva 

processvägledning under tid. Något vägledarna också påtalar i studien. Av empirin drar jag 

vidare slutsatsen att vägledarna inte lyckas förmedla syftet med vägledningen som ett samtal 

där elevens självkännedom i kombination med omvärldskunskap ska leda till väl underbyggda 

val. Vägledare är ju inte ”bara” informatörer och behjälplig med praktiska göromål. Efter att 

tagit del av elever och vägledarnas olika perspektiv på vägledning så står det klart att det 

behövs en samsyn på vad vägledning innebär. Vägledare behöver bli bättre på att ”sälja in” 

sitt uppdrag så att det framgår vilka kompetenser de har när det gäller att hålla i 

vägledningssamtal. 

En konsekvens av elevers omognad att fatta beslut, de många valalternativ och den korta 

valprocessen blir att valen i vissa fall inte är så genomtänkta i grundskolan. Detta kan leda till 

”felval” som i sin tur kan innebära att eleverna behöver starta om på ett nytt program och 

därmed ”bli tvungna” att läsa fler år på gymnasiet.  

Med andra ord så behöver vägledningen få mer tid i skolan så att de elever som behöver mer 

personlig vägledning i samband med valprocesserna ska kunna få det. Sedan bör det finnas en 

organisation på gymnasieskolorna för att fånga upp de elever som gör omval utan att ha varit i 

kontakt med en studie- och yrkesvägledare för att processa sitt beslut. Annars finns det risk att 

de ”rullar vidare” för att till slut hoppa av gymnasiet.  
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Bilaga 1: Missivbrev 

 

 

      Institutionen för tillämpad 

    utbildningsvetenskap 
       

 

”Omstartare” i gymnasieskolan- vägledningens roll i valprocessen 

Jag läser sista terminen på Studie- och yrkesvägledarprogrammet på Umeå Universitet. I mitt 

examensarbete genomför jag en enkätundersökning för att få ökad kunskap om elevers 

erfarenheter av studie- och yrkesvägledning i samband med gymnasievalet i grundskolan och 

i det senare omvalet på gymnasiet. Enkätundersökningen vänder sig till Dig som har börjat 

om på ett nytt program efter ett eller två år på gymnasiet. 

Avsikten med enkätundersökningen är att Dina svar tillsammans med de andras skall ligga till 

grund för förbättringar inom Studie- och yrkesvägledningen i samband med omvalsprocessen 

på gymnasiet. 

Undersökningen görs helt anonymt. Jag kommer inte att veta vem som svarar vad. När svaren 

kommit in sammanställs de i form av statistiska tabeller och en enskilds svar kommer inte att 

kunna utläsas. 

”Omstartande” elever på skolor i Din kommun kommer att få ett frågeformulär som detta. Jag 

ber Dig att svara på frågorna och skicka tillbaka formuläret i det bifogade kuvertet, som inte 

behöver frankeras. Ditt svarskuvert är numrerat så att jag kan se om Du har svarat på enkäten 

och på så sätt inte behöver skicka ut någon påminnelse. 

Om Du har några frågor om undersökningen så hör av Dig till mig, Hanna Lindblad, vardagar 

8-17, mobiltelefon: 0702-916868. 

På förhand tack för Din medverkan. 

Lysekil i mars 2013 

Hanna Lindblad 

Student  

 

  



 

 
 

Bilaga 2: Enkät 

Enkätfrågor 

Först kommer ett antal frågor om vilken typ av hjälp Du fick av studie- och yrkesvägledaren 

i samband med Ditt a) val till gymnasiet och b) omval på gymnasiet. 

a) Val till gymnasiet 

1. När träffade Du en studie- och yrkesvägledare för första gången i grundskolan? 
 

År F-3  

År 4-6  

I sjuan  

Höstterminen i åttan  

Vårterminen i åttan   

Höstterminen i nian  

Vårterminen i nian  

 

2. På vilka sätt mötte Du en studie- och yrkesvägledare i grundskolan? 
 

Information i klass  

Praktiska övningar: T.ex. intressetest, värderingsövningar mm.  

Enskilt samtal  

Samtal tillsammans med föräld/er-rar  

Samtal i grupp  

Jag mötte ingen studie- och yrkesvägledare  

Annat …………. 
 

 

3. Vilken typ av hjälp fick Du av en studie- och yrkesvägledare i grundskolan? 

 
Goda råd  

Information  

Stöd  

Praktisk hjälp  

Ingen  

Annat………. 

 

4. Hur många enskilda samtal hade Du med en studie- och yrkesvägledare i grundskolan? 

 
3 eller fler samtal  

1-2 samtal  

Inga samtal  

b) Omval på gymnasiet 

 

5. På vilket sätt mötte Du en studie- och yrkesvägledare i samband med omvalet på 

gymnasiet?  
Information i klass  

Praktiska övningar: T.ex. intressetest, värderingsövningar mm.  

Enskilt samtal  

Samtal tillsammans med föräld/er-rar  

Samtal i grupp  



 

 
 

Jag mötte ingen studie- och yrkesvägledare  

Annat ………. 
 

 

Om Du svarade Jag mötte ingen studie- och yrkesvägledare på fråga 5. Hoppa över fråga 6 

och 7. 

 

6. Vilken typ av hjälp fick Du av en studie- och yrkesvägledare i samband med Ditt omval på 

gymnasiet?  

Goda råd  

Information  

Stöd  

Praktisk hjälp  

Ingen  

Annat………. 

 

7. Hur många enskilda samtal hade Du med en studie- och yrkesvägledare i samband med Ditt 

omval på gymnasiet?  

3 eller fler samtal  

1-2 samtal  

Inga samtal  

 

De följande frågorna handlar om vilka erfarenheter Du har av mötet med a) en studie- och 

yrkesvägledare på grundskolan och b) en studie- och yrkesvägledare på gymnasiet. 

a) På grundskolan 

8. På vilket sätt fick Du kontakt med en studie och yrkesvägledare i samband med Ditt 

gymnasieval i grundskolan? 
Jag sökte upp studie- och yrkesvägledare.  

Studie- och yrkesvägledaren sökte upp mig.  

Varken jag eller studie- och yrkesvägledaren sökte upp varandra.  

 

 Om du svarade Varken jag eller studie- och yrkesvägledaren sökte upp varandra på fråga 8. 

Hoppas över fråga 9 och 10 

 

9. Hur viktig var hjälpen Du fick av en studie- och yrkesvägledare i samband med 

gymnasievalet Du gjorde i grundskolan? 

Mycket viktig  

I ganska hög grad viktig  

I ganska låg grad viktig  

Inte alls viktig  

 

10. Hur nöjd är Du med hjälpen Du fick av en studie- och yrkesvägledare i samband med 

gymnasievalet i grundskolan? 

Mycket nöjd  

I ganska hög grad nöjd  

I ganska låg grad nöjd  

Inte alls nöjd  



 

 
 

11. Hur väl genomtänkt anser Du att gymnasieval Du gjorde i grundskolan var? 
 

Mycket genomtänkt  

I ganska hög grad genomtänkt  

I ganska låg grad genomtänkt  

Inte alls genomtänkt  

 

 

b) På gymnasiet 

 

12.  På vilket sätt fick Du kontakt med en studie- och yrkesvägledare i samband med Ditt 

omval på gymnasiet?  

Jag sökte upp studie- och yrkesvägledare.  

Studie- och yrkesvägledaren sökte upp mig.  

Varken jag eller studie- och yrkesvägledaren sökte upp varandra.  

 

Om du svarande Varken jag eller studie- och yrkesvägledaren sökte upp varandra i fråga 12. 

Hoppa över fråga 13 och 14. 
 

13. Hur viktig var hjälpen Du fick av en studie- och yrkesvägledare i samband med Ditt 

omval på gymnasiet?  
Mycket viktig  

I ganska hög grad viktig  

I ganska låg grad viktig  

Inte alls viktig  

 

14. Hur nöjd är Du med hjälpen Du fick av en studie- och yrkesvägledare i samband med Ditt 

omval på gymnasiet?   
Mycket nöjd  

I ganska hög grad nöjd  

I ganska låg grad nöjd  

Inte alls nöjd  

 

15. Hur väl genomtänkt anser Du att Ditt omval på gymnasiet var? 
Mycket genomtänkt  

I ganska hög grad genomtänkt  

I ganska låg grad genomtänkt  

Inte alls genomtänkt  
 

Det kan även finnas andra viktiga personer som har varit ett stöd när Du gjorde Ditt a) val 

till gymnasiet och b) omval på gymnasiet. Följande frågor handlar om dem. 

a) Val till gymnasiet 

16. Välj ut en person (förutom en studie- och yrkesvägledare) som har varit till störst hjälp i 

samband med att Du på grundskolan gjorde Ditt val till gymnasiet? 

Förälder  

Syskon  

Släkting  

Kompis  

Lärare  

Annan person  



 

 
 

Ingen  

 

17. Om Du har angett att Du fick hjälp av en annan person (förutom en studie- och 

yrkesvägledare) när Du gjorde Ditt val till gymnasiet. Vilken typ av hjälp fick Du av denna 

person? 
Goda råd  

Information  

Stöd  

Praktisk hjälp  

Ingen  

Annan hjälp  

b) Omval på gymnasiet 

18. Välj ut en person (förutom en studie- och yrkesvägledare) som har varit till störst hjälp i 

samband med Ditt omval på gymnasiet? 

Förälder  

Syskon  

Släkting  

Kompis  

Lärare  

Annan person  

Ingen  

 

19. Om Du har angett att Du fick hjälp av en annan person (förutom en studie- och 

yrkesvägledare) i samband med Ditt omval på gymnasiet. Vilken typ av hjälp fick Du av 

denna person? 
Goda råd  

Information  

Stöd  

Praktisk hjälp  

Ingen  

Annan hjälp  

 

20. I den sista frågan vill jag få Dina synpunkter på vad Du tycker är det viktigaste en studie- 

och yrkesvägledare kan bidra med i samband med omval på gymnasiet.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Tack för din medverkan! 

  



 

 
 

Bilaga 3: Intervjumanual 

 

Intervjufrågor  

 

 

Berätta lite om dig själv och ditt jobb som Studie- och yrkesvägledare.  

 

Hur får du veta att en elev vill starta om på ett nytt program?  

 

Hur tas kontakten mellan dig och eleven som vill starta om på ett nytt program? 

 

Beskriv hur du/ni jobbar med elever som vill starta om på ett nytt program. 

 

Vilken typ av hjälp- råd, information, stöd får eleverna i samband med omvalsprocessen? 

 

Vad är enligt dig det viktigaste du kan bidra med i samband med omvalsprocessen? 

 

Vilka är dina erfarenheter av mötet med elever i samband med omvalprocessen i gymnasiet?  

 

- Vad fungerar bra? Vad är du nöjd med? 

 

- Vad fungerar sämre? Vad vill du utveckla? 

 

 

 


