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Sammanfattning 

När elever besöker studie- och yrkesvägledaren bär de på en förhoppning om att få reda ut 

personliga egenskaper men denna förhoppning besannas inte. Forskning kring hur studie- och 

yrkesvägledare arbetar med självkännedom är mindre omfattande, vilket ger oss en anledning 

till att studera ämnet. Syftet med studien är att få en insikt hur vägledare arbetar med 

självkännedom och hur betydelsefullt det är i en studie- och yrkesvalsprocess. Ett annat syfte 

med studien är att studera hur studie- och yrkesvägledarna själva ser på självkännedom. 

 

Studiens valda metod är kvalitativa semistrukturerade forskningsintervjuer. Studie- och 

yrkesvägledarna som intervjuades var till antalet åtta och hälften av de intervjuade vägledarna 

arbetar på grundskolan och andra hälften på gymnasieskolan. 

 

I resultatet framkommer det att studie- och yrkesvägledarna anser att det är deras uppgift att 

bidra till elevers självkännedom. Hur studie- och yrkesvägledarna arbetar med att bidra till 

självkännedom utförs på differenta vis. Resultatet analyseras utifrån karriärteorin Cognitive 

informantion processing (CIP) och styrdokument från skolan. Den huvudsakliga slutsatsen i 

studien är att vägledare använder ett belysande, bekräftande eller reflekterande arbetsätt för att 

bidra till elevers självkännedom. Vidare fastställer studien att självkännedom bör få en större 

plats på utbildning till studie- och yrkesvägledare.     

 
Nyckelord: Självkännedom, Studie- och yrkesvägledning, Studie- och yrkesval, Cognitive 

information processing      
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1. Inledning  

Under vår vistelse på studie- och yrkesvägledarprogrammet har vår kunskap ökat om faktorer 

som påverkar individen i en studie- och yrkesvalsprocess. Att välja ett studieområde eller ett 

yrke är en svår process som påverkas av olika faktorer. Sociokulturella faktorer som klass, 

kön och etnisk bakgrund är faktorer som ofta förekommer i denna process. Andra betydande 

aspekter i valprocessen är exempelvis individens kunskap om de valmöjligheter som finns och 

hur det sammanlänkas till individens erfarenheter, förutsättningar och begränsningar. I detta 

sammanhang är Självkännedom ett begrepp som relateras till individens vetande om sig själv,  

där starka och svaga sidor gör sig synliga. Genom att utgå från det egna jaget kan styrkor och 

svagheter medvetengöras för individen. Detta kan underlätta för individen att få en djupare 

förståelse för vad denne vill göra. 

 

När elever besöker studie- och yrkesvägledare för att få vägledning har forskning visat att 

elever har ett behov av att få samtala om det egna jaget. Elever bär på en förväntan att 

tillsammans med vägledaren kunna utforska egenskaper och tillgånger som kan vara till fördel 

vid tillexempel ett specifikt yrke. Denna förväntan elever uttrycker blir inte besannad. (Dresch 

& Lovén, 2010) En elev belyser avsaknaden av sin egen självkännedom: 

 

“Hur ska jag kunna välja när jag inte vet vem jag är?”  

 

(Lundahl, 2010:229) 

Forskningen påvisar även att individer känner en osäkerhet över det egna jaget. När de sedan 

är tid för val inför gymnasiet och elever inte har någon självkännedom blir konsekvensen att 

eleven väljer gymnasieprogram utan att veta innebörden av valet. (Dresch & Lovén, 2010) 

 

Begreppet självkännedom har framkommit vid ett flertal tillfällen under utbildningen men har 

varit i bakgrunden i förhållande till andra ämnen. Diskussionen om självkännedom har därför 

kommit i skymundan i förhållande till andra viktiga ämnen på studie- och 

yrkesvägledarprogrammet. Betydelsen av självkännedom kan inte bortses i en studie- och 

yrkesvalsprocess. Den svenska forskningen som belyser självkännedom är mindre omfattande 

och visar framförallt elevers syn på hur det enskilda vägledningssamtalet ska öka deras 

självkännedom.  Därför anser vi att det är betydelsefullt att undersöka om hur vår blivande 

profession arbetar med självkännedom. För att få en möjlighet att använda dessa lärdomar när 

vi inom en snar framtid kommer att arbeta som studie- och yrkesvägledare.  

1.2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att studera hur studie- och yrkesvägledare ser på begreppet 

självkännedom och vilka verktyg dem använder för att bidra med självkännedom i differenta 

skolformer. Ett annat syfte med studien är att undersöka vägledarnas syn på självkännedom i 

en studie- och yrkesvalsprocess.  

 Hur ser studie- och yrkesvägledare på självkännedom? 

 Vilka verktyg använder vägledarna för att skapa självkännedom hos elever? 

 Hur värdefullt anser vägledare att självkännedom är i en studie- och yrkesvals 

process? 

1.3. Avgränsning 

Denna studie kommer att visa hur studie- och yrkesvägledare arbetar med självkännedom 

samt deras syn på fenomenet. Studien har inte som avsikt att studera hur elever ser på 
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självkännedom och inte heller övriga faktorer som påverkar studie- och yrkesvalet. Utan 

tyngdpunkten i detta examensarbete kommer att ligga på ett studie- och yrkesvägledarna 

perspektiv.  

1.4. Begreppsdefinitioner 

Under begreppsdefinitioner kommer vi att definiera återkommande begrepp som studien 

innehåller.    

Nationalencyklopedins ordlista beskriver självkännedom likt:  

”kännedom om det egna jaget” 

(Nationalencyklopedin, 2013:a)  

Vidare skildrar Nationalencyklopedins ordlista självförtroende likt en intensiv tillit till sin 

egen kapacitet. (Nationalencyklopedin, 2013:b)  Törnblom tolkar självkänsla som den 

enskilda individens egen betydenhet till sig själv. En individ som lider brist på självkänsla har 

inte förmågan att se sitt eget värde.  (Törnblom, 2006) 

Skolverkets allmänna råd och kommentarer om studie- och yrkesorientering definierar 

begreppet studie- och yrkesorientering som skall behandla tre olika delar, dessa är 

undervisning, vägledning och information(Se figur 1).  Undervisningen ska bidra till elevers 

vetande om arbetsmarknaden i sin helhet och arbetslivet i synnerhet. Vägledningen skall: 

(Skolverket, 2009)  

”stödja eleven i att utforska, identifiera och formulera sina intressen och möjligheter och 

därigenom komma fram till individuella och väl grundande val beträffande studie- och 

yrkesvägar”. 

(Skolverket, 2009:6-7) 

Den sistnämnda delen är information, det innebär att eleven ska bli informerad om olika 

studie och yrkesvägar. Studie- och yrkesvägledaren har en betydande plats i studie- och 

yrkesorienteringen, eftersom studie- och yrkesvägledaren har en gedigen utbildning inom 

området.(Skolverket, 2009) 

Figur 1- Studie- och yrkesorienteringen i skolan ( Fritt skapad från Skolverket, 2009:6 ) 
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1.5. Disposition 

Denna studie är upplagd enligt följande, först presenteras en litteraturanknytning, där en 

historisk återblick av professionen studie- och yrkesvägledare visas. I litteraturanknytningen 

beskrivs även tidigare forskning gällande självkännedom samt skolans styrdokument på vad 

studie- och yrkesvägledaren skall göra och vilka kunskaper eleven ska inneha. Sedan 

presenteras vår teoretiska utgångpunkt, karriärteorin CIP. Därefter förklaras studiens metod. 

Metodkapitalet innehåller val av metod, urval, genomförande, kritiska aspektera av kvalitativ 

intervju och etiska ställningstagande. Efter metoden presenteras vårt resultat. Resultatet inleds 

med en introduktion av de intervjuade studie- och yrkesvägledarna. Sedan beskrivs resultatet 

utifrån vardera forskningsfråga. Analysen som är det efterföljande kapitlet har liknande 

struktur som resultatet dvs. resultatet analyseras efter varje forskningsfråga. Studiens 

avslutande kapitel är diskussionen. I diskussionen diskuteras resultatet och slutsatser av 

studien.  
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2. Litteraturanknytning 

I detta kapitel presenteras först en historisk bakgrund till studie- och yrkesvägledarnas insteg i 

skolans värld. Detta utförs för att få en förståelse över hur studie- och yrkesvägledarens arbete 

har utvecklats från starten i början på 70-talet. Därefter presenteras tidigare forskning kring 

hur studie- och yrkesorientering och dess arbetat med självkännedom. Både Utvärderingen av 

grundskolan 1995 och Kvalet inför valet beskriver arbetet med självkännedom främst ur ett 

elev perspektiv. När forskning kring självkännedom har redovisats fortsätter 

litteraturanknytningen med att introducera skolans styrdokument. Vi beskriver väsentliga 

delar som härhör till vårt arbete från Skollagen 2010:800, Läroplanen för grundskolan, 

fritidshemmet och förskoleklassen 2011 (Lgr 11), Läroplan för gymnasieskolan (Lgy 11) samt 

Allmäna råd och kommentarer om studie- och yrkesorienteringen.  

1.1.  Studie- och yrkesvägledarens roll i skolan - En historik 

I början på 1970-talet ersattes Yrkesvalslärarna mot den nya professionen Syokonsulent 

(Nilsson, 2010). En av statens offentliga utredningar Karriärvägledning.se.nu gör en återblick 

på syokonsulentens uppkomst. När skolreformerna införlivades 1972, startades en 

försöksansats för studie- och yrkesorienteringen. Försöksansatsen skulle sträcka sig över 

samhällets försök att vara behjälplig när landets invånare behövde vägledning för att hitta rätt 

utbildning, arbete samt yrke. Studie- och yrkesorienteringen började kallas för Syo och det var 

ett begrepp för enskild vägledning eller vägledning i grupp. Syo var även ett samlat begrepp 

för undervisning som skulle innehålla information om arbetsmarknad och utbildning. Studie- 

och yrkesorienteringen fick ingen egen kursplan, utan planen var att studie- och 

yrkesorienteringen skulle vara en del i alla ämnen i skolan. (SOU 2001:45) 

1984 bestämdes det att försöksansatsen skulle vara kvar trots hinder som hade uppkommit. De 

hinder som hade uppkommit var att syoverksamheten inte hade något komplett måldokument. 

Det medförde att verksamheten hade skiftande syn på målen. När kommunen övertog ansvaret 

för skolan, försvann den genomgripande och specifika målen som fanns i Läroplanen för 

grundskolan 1980 för studie- och yrkesorienteringen.  Dem efterkommande läroplanerna dvs. 

Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet- Lpo94 

samt Läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf 94 visade inte heller hur studie- och 

yrkesvägledningen skulle organiseras eller vad dem skulle innehålla. (Nilsson, 2010)  

Rapporten Karriärvägledning.se.nu har träffat studie- och yrkesvägledare i skolan. I träffarna 

med studie- och yrkesvägledarna uttryckte en stor del en frustration gentemot situationen på 

arbetet, frustrationen grundade sig i att vägledare får göra arbetsuppgifter som strider mot 

dennes egentliga arbetsuppgifter. Ett exempel på en uppgift utöver de centrala 

arbetsuppgifterna var skoladministrativa uppgifter. En förklaring till detta kan vara att studie- 

och yrkesvägledaren saknar kompetensen dvs. utbildning för yrket (SOU 2001:45) I en nutida 

rapport från Lärarnas riksförbund visar att 72 % av individerna som arbetar som studie- och 

yrkesvägledare innehar en studie- och yrkesvägledarexamen. ( Lärans riksförbund, 2012)  

Skolverkets Utvärdering av vägledning inom det offentliga skolväsendet bekräftar 

Karriärvägledning.se.nu situation för studie- och yrkesvägledare, dvs. att vägledare utför 

andra arbetsuppgifter en vägledning. Denna studie visar även att studie- och yrkesvägledare 

har en olik status beroende på skolform. I den frivilliga skolformen dvs. gymnasieskolan är 

vägledarna en självklar del av skolans verksamhet. Dock gäller inte detsamma för vägledare i 

grundskolan, där är studie- och yrkesvägledarens plats inte lika given. (Skolverket, 2005) 

Kvalitetsgranskning av studie- och yrkesorientering inom grundskolan verifierar bristerna av 

studie- och yrkesorienteringen i skolan. Vägledaren gör olika uppgifter som inte alltid härrör 

till deras huvudsakliga uppgifter. Vidare nämner denna studie en avsaknad i styrning och 
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ledning. Inte en enda vägledare som ingått i undersökning har resonerat med sin rektor över 

planering och mål i verksamheten.  Studien kommer fram till slutsatsen att studie- och 

yrkesorientering är den enskilda vägledarens ensak (Skolverket, 2007).   

2.2. Självkännedom - ur ett studie- och yrkesorienterings perspektiv 

Skolverkets Utvärdering av grundskolan 1995 (UG 95), undersöktes studie- och 

yrkesorienteringens förmåga att öka elevers färdigheter gällande studie- och yrkesorientering. 

För att kunna ha möjlighet att utvärdera verksamheten har datainsamling i form av enkät 

utfärdats. Enkäten har besvarats av elever från årskurs nio, lärare i samhällskunskap, rektorer 

och studie- och yrkesvägledare. (Skolverket, 1997)  

För att få med alla delar av studie- och yrkesorienteringen har man delat in dem i fyra olika 

kunskapsområden och tre differenta kunskapsformer. Kunskapsområdena är 

omvärldskunskap, självkännedom, beslutskunskap samt övergångskunskap. De tre 

kunskapsformerna som Skolverket beskriver är fakta, förståelse och färdighet. Inom 

kunskapsområdet omvärldskunskap är det av betydelse att elever känner till utbildningar, hur 

arbetsmarknaden ser ut samt vad som eftersöks. Elever behöver skapa sig en förståelse hur 

arbete och utbildning samverkar med varandra. Färdigheterna inom omvärldskunskap är 

tillexempel att eleven skall kunna göra jämförelser och välja ut relevant information för 

utbildning och yrken. Inom kunskapsområdet självkännedom bör eleven vara medveten om 

faktorer som kan vara påverkande samt känna till begreppen: attityder, intressen kompetenser, 

värderingar och anlag. Det är av betydelse att eleven har en förståelse hur sin egen självbild 

har påverkan för karriärvägar samt innehar färdigheten att känna och förstå sig själv för att 

slutligen kunna se sig själv i yrken och utbildningar. Den tredje kunskapsformen Skolverket 

beskriver är beslutskunskap. Inom beslutskunskap eftersträvas kunskap om tillexempel val 

och beslut, samt förståelse hur val och beslut samspelar med varandra. Det är av vikt att 

elever är medvetna om vilka konsekvenser som kan uppstå när val görs. Att på egen hand 

planera relevanta mål, delmål och sedan beskriva processen är en färdighet inom 

beslutskunskap. Det fjärde kunskapsområdet är övergångskunskap. Elever bör ha kunskap om 

de centrala begreppen som ingår i övergångskunskap, tillexempel ansökan och meriter. 

Eleven behöver även ha en förståelse för sin egen inverkan i processen för att slutligen inneha 

färdigheten att göra en egen ansökan. Kunskapsområdena och kunskapsformerna som är 

beskrivna ovan är områden som Skolverket har utgått ifrån när de formulerat frågorna till 

undersökningen. (Skolverket, 1997) 

Utvärdering av grundskolan1995 hävdar att i bland annat debatter har det framkommit att 

studie- och yrkesorienteringens främsta uppgift är att ge individer kunskap om vilka 

möjligheter som finns och ge information om valalternativen. En anledning till att studie- och 

yrkesorienteringen framställs på det viset är att kunskapen om målen är bristfälliga samt att 

det finns otillräckliga kunskaper om verksamheten. Detta kan vara en bidragande orsak till att 

studie- och yrkesorienteringen i skolan misslyckas att lyfta självkännedom som ett viktigt 

område. Hela 88 procent av eleverna som besvarade enkäten anser att självkännedom har 

betydelse för valet. Skolverket beskriver vidare att endast 5-9 procent av eleverna har 

uppmärksammat sin självkännedom inför valet, dock anser 9- 14 procent av eleverna att de 

borde ha uppmärksammat sin självkännedom. Skolverket tolkar resultatet från enkäterna som 

att eleverna är i behov att arbeta med sin självkännedom. Andra behov som tillexempel ge 

information resulterar till att området självkännedom hamnar i en undangömd vrå. 

(Skolverket, 1997) 

I en studie skriven av Anders Lovén skildrar han elevers tankar och känslor inför valet till 

gymnasieskolan. Lovén utgår från vägledningssamtal i årskurs nio som han först utvärderar, 
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sedan ställer han samtalen i relation med elevers värderingar och elevers förväntningar på 

samtalen. Vidare undersöker Lovén relationen mellan vägledningssamtalen och vägledarens 

egen syn på samtalet. Han undersöker även samhällets syn på vägledning samt teorier och 

modeller som är ämnade för vägledning och karriärutveckling. (Loven, 2000) 

Resultatet av studien visade att elever till stor del är nöjd över vägledningssamtalen. Svaren 

från enkäterna visade bland annat att 27 procent av eleverna ville öka vetskapen om sig själva 

för att veta vad denne passar till. När frågan om självkännedom sammanlänkades med studie- 

och yrkesvalet ökade samtycket, 56 procent av eleverna ansåg att självkännedom är 

betydelsefullt. Enkätsvaren visade även att 62 procent av eleverna ville se nya perspektiv och 

få idéer. När en jämförelse gjordes mellan enkäten som besvarades innan vägledningssamtalet 

och enkäten som besvarades tre månader senare visade att förväntningarna på samtalet inte 

hade förverkligats. Eleverna som svarade på enkäten hade blivit försedda med både 

information, fått möjligheten att reda ut eventuella frågetecken samt resonerat om fallenheter 

för olika utbildningar och yrken. Frågorna som handlade om självkännedom gav ett mindre 

bra resultat, eleverna upplevde att samtalet inte hade bidragit till ökad självkännedom. 

(Lovén, 2000)  

Flertalet utav vägledarna var överens om den centrala arbetsuppgiften dvs. medvetengöra 

eleverna om sig själva och samtala om utbildningar och arbetsmarknaden. Vägledarna 

uttryckte även en önskan om att vägleda eleverna tidigare i valprocessen. För att få vara med 

tidigare i valprocessen hade vägledarna som ambition att börjat vägleda redan i årskurs sju 

och åtta. Tidsbrist och elevers begränsade perspektiv bidrar till att det blir en svårighet att 

fullfölja ambitionen.. För att nå den fulländande vägledningen fanns en önskan om att ge varje 

elev mer tid.  Forskning kring studie- och yrkesvägledning har diskuterat vilket information 

som elever eftersöker, om det är främst ytlig information eller om eleverna har större behov 

av djupare diskussioner om tillexempel jaget. Eleverna eftersöker främst ytlig information, 

dock fanns det en osäkerhet hos eleverna. När eleverna hade fått sina mer ytliga frågor 

besvarade fanns det ett behov av att få diskutera på ett djupare plan. Vägledarna i studien 

beskriver att elevernas information och erfarenhet är ytterst liten vilket bidrar till att det blir 

en svårighet att ta ställning till sin framtid. Vidare beskriver vägledarna i studien att elever har 

minimal vetskap om de olika valalternativen, vilket gör det svårt för eleverna att göra ett val. 

Flertalet elever med sämre betyg såg ingen mening med att skapa sig kunskap om de olika 

valalternativen. De osäkra eleverna sköt gärna sitt val framför sig och när de var tvungen att 

besluta sig, hamnade eleverna i en panikartad situation. (Lovén, 2000)   

Slutligen fastställer studien att elevers självkännedom är ett område som det saknas utredning 

omkring och elevers val är inte sammanlänkat med hur eleven är som individ. Ett flertal 

elever som har ingått i studien nämner sin dåliga självkännedom som en orsak till osäkerhet i 

valet. Lovén anser att mer tid för samtal i skolans undervisning krävs för att självkännedom 

ska bli mer intrigerat för eleverna. Vidare nämner Lovén att det behöver ske ett större 

engagemang runt vägledningen i grundskolan för att förbättra elevernas självkännedom. 

(Lovén, 2000) 

2.3.  Skolans styrdokument 

2.3.1. Skollagen 

Skollagen 2010: 800 omfattar dem olika föreskrifterna som gäller för skolväsendet. I 

skolväsendet inkluderas skolformerna förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, 

specialskola, sameskolan, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, 

särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare. De ovanstående delarna 
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av skolväsendet ska ha en läroplan(Skollagen 2010:800), innehållet i läroplanerna kan 

beskrivas:  

” …..en läroplan som utgår från bestämmelserna i denna lag. Läroplanen ska ange 

utbildningens värdegrund och uppdrag. Den ska ange mål och riktlinjer för utbildningen” 

(Skollagen 2010:800, kap 1 § 11)    

Skollagen redogör att syftet med utbildningen på grundskolan är att eleverna ska få vetande 

för att ha möjlighet att kunna utvecklas som individer samt för att kunna göra genomtänkta 

val i livet. Utbildning i grundskolan skall även bygga upp en social förmåga och en grund till 

att kunna verka i samhället. Gymnasieskolan skall ge eleverna möjlighet till personlig 

utveckling och en grund för det stundande arbetslivet och/eller vidare studier för att kunna 

medverka i samhället.  Denna skolform har som mål att utveckla individerna så att dem både 

individuellt och i grupp kan utveckla samt applicera sina kunskaper i praktiken. (Skollagen 

2010:800) 

Skollagen beskriver vidare att studie- och yrkesvägledning skall finnas till förfogande inom 

alla skolformer, dock med undantag för förskolan och förskoleklassen. Med förfogande menar 

skollagen att det skall finnas en resurs, dvs. en individ med kompetens som kan vägleda 

eleverna inför deras studie- och yrkesval. Om en individ inte har utbildning som är riktad till 

denna typ av verksamhet får denne endast anställas ett år i taget. (Skollagen 2010:800) 

2.3.2. Läroplanen för grundskolan, fritidshemmet och förskoleklassen 2011 (Lgr 

11) 

Lgr 11 behandlar i två olika delar, vad eleverna skall kunna uppnå angående studie- och 

yrkesval samt vad studie- och yrkesvägledaren eller den person som utför dessa uppgifter 

skall göra. Det första som nämns i kunskapsmålen dvs. vad den eleven skall kunna vid 

avslutad utbildning vid grundskolan är: (Skolverket, 2011 a) 

”Kan göra väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning”  

 

(Skolverket, 2011 a :14) 

 

Den andra delen omnämns i kapitlet skolan och omvärlden, där står det bland att: (Skolverket, 

2011 a) 

”Skolans mål är att varje elev kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som 

rör den egna framtiden..” 

(Skolverket, 2011 a: 17) 

Angående studie- och yrkesvägledning utrycks det att: 

”Studie- och yrkesvägledaren, eller den personal som fullgör motsvarande uppgifter, ska 

informera och vägleda eleverna inför den fortsatta utbildningen och yrkesinriktningen och 

särskilt uppmärksamma möjligheterna för elever med funktionsnedsättning, och vara till stöd 

för den övriga personalens studie-och yrkesorienterande insatser” 

(Skolverket, 2011 a: 17) 
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2.3.3. Läroplan för gymnasieskolan (Lgy 11) 

I kapitlet Utbildningsval- arbetsliv och samhälle i Lgy 11, sägs att: 

”Skolans mål är att varje elev utvecklar sin självkännedom och förmåga till studieplanering, 

medvetet kan ta ställning till fortsatt studie- och yrkesinriktning på grundval av samlade 

erfarenheter och kunskaper, ökar sin förmåga att analysera olika valmöjligheter och bedöma 

vilka konsekvenser dessa kan ha…” 

(Skolverket, 2011 b:13)   

Dessutom beskrivs målsättningar angående dem uppgifter som personal inom skolan skall 

utföra kring detta område: (Skolverket, 2011 b) 

”Personalen ska, efter skolans rektor gjort arbetsfördelning, bidra med underlag för elevernas 

val av utbildning och yrke, informera och vägleda eleverna inför deras val av kurser, fortsatt 

utbildning och yrkesverksamhet…” 

(Skolverket, 2011 b: 14) 

2.3.4. Allmänna råd och kommentarer om studie- och yrkesorienteringen 

2009 publicerade Skolverket, Allmänna råd och kommentarer om studie- och 

yrkesorienteringen, dessa allmänna råd skall bidra till hur skolans olika författningar kan 

tolkas och hur dem kan appliceras i verkligheten. Om skolan eller kommunen kan visa att de 

på andra sätt följer skolan författningar behöver de inte lyda dessa råd.  I en av dessa 

kommentarer beskrivs vikten att hela skolan inkluderas i studie- och yrkesorientering för att 

elevens skall kunna ta beslut gällande studie- och yrkesval. I ett råd uttrycks specifikt hur 

lärare och studie- och yrkesvägledare ska arbeta tillsammans för vägledningen och 

informationstillfällena ska inkluderas i undervisningen. Vidare skall studie- och 

yrkesorienteringen: (Skolverket, 2009)  
 

”bidra till att elevernas studie- och yrkesval baseras på en balans mellan personliga intressen, 

preferenser och förutsättningar och saklig information om arbetslivets kvalifikationskrav och 

om hur arbetsmarknaden ser ut inom olika yrkesområden”  

(Skolverket, 2009:14)   

De allmänna råd och kommentarerna betonar dessutom att när en individ tar ett beslut kring 

sitt studie- och yrkesval är det en process som betyder att denne behöver välja bort ett 

alternativ för att uppnå ett välunderbyggt val.  I denna process behöver eleven få support 

genom information och vägledning. (Skolverket, 2009) 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

3.1.  Cognitivive informataion processing 

Cognitivive informataion processing (CIP) är en karriärteori som visar hur karriärvägledare 

kan ge kunskaper och förmågor samt attityder som tillåter individen att ta lämpliga 

karriärbeslut. Målet med karriärteorin är att en individ skall kunna bli en skicklig 

problemlösare och beslutfattare till karriärbekymmer som dyker upp genom livet. Ordspråket 

som följer belyser detta: (Peterson, Sampson Jr, Lenz & Reardon, 2002) 

” Give people a fish and they eat for a day, but teach them how to fish and they eat for a 

lifetime”  

(Peterson, Sampson Jr, Lenz  & Reardon, 2002:312) 

CIP har ut utvecklats från Frank Parsons teori, Choosing a Vocation. Karriärteorin CIP utgår 

från att det är tanke- och minnesprocesser som hjälper oss att lösa karriärproblem samt att ta 

karriärbeslut. Det finns fyra grundhypoteser som teorin bygger och den första är att det är 

både känslomässiga och kognitiva processer aktiveras för att lösa karriärproblem samt ta 

karriärbeslut. När en individ blir medveten om att det finns ett karriärproblem dvs. ett gap 

mellan nuvarande situation och önskad situation kan detta leda till känslor som ångest eller 

förvirring. Den andra grundhypotesen är att individens självkännedom, kunskap om yrkena 

och tillgänglighet till kognitiva funktioner inverkar på anlagen till att lösa karriärproblem och 

ta karriärbeslut. Den tredje grundhypotesen är att individens karriärutveckling kan förklaras 

som en serie av karriärbeslut. En individs karriärbeslut är ständig i förändring eftersom 

arbetsmarknaden förändras och individen utvecklas och därigenom självkännedomen. Den 

fjärde grundhypotesen är att karriärvägledningen ska ge individen verktyg så att denne kan 

lära sig begagna sin självkännedom och yrkeskunskap. För att individen ska kunna ta ett 

karriärbeslut behöver individen även förbättra sin förmåga att lösa problematiker (Peterson, 

Sampson Jr, Lenz & Reardon, 2002). 

 Enligt teorin finns det ingen korrekt lösning på ett karriärproblem utan endast en optimal 

lösning. Anledning är att det inte finns endast ett alternativ kring ett karriärproblem som kan 

anpassas till alla faktorer runt individen. Dessa faktorer är tillexempel betydelsefulla 

människor i individens närhet och kultur. För att nå fram till en optimal lösning behöver 

individen väga för- och nackdelar kring dem olika alternativen. Men det finns dock ingen 

garanti som kan försäkra att lösningen som väljs är det mest optimala (Peterson, Sampson Jr, 

Lenz & Reardon, 2002). 

Dem olika komponenterna i CIP dvs. självkännedom, kunskap om yrken samt förmågan att 

kunna lösa karriärproblem och ta karriärbeslut kan delas upp i två olika lärandeprocesser. Den 

första processen kan ses som en start på en lärandeprocess. För att kunna ta sig till andra 

steget i pyramiden och till den andra lärarande processen behöver individer självkännedom 

och kunskap om olika yrken. Den andra lärande processen innehåller de övriga 

komponenterna, att kunna se ett problem till att hitta en lösning och därefter ta ett beslut. 

Dessa komponenter kan även staplas upp i en pyramid (se figur 2) i botten på pyramiden är 

självkännedom och kunskap om yrken placerat.  Mittenlagret i pyramiden ligger förmågan att 

ta beslut och högst upp fallenheten att kunna omsätta beslutet i verkligheten. (Peterson, 

Sampson Jr, Lenz & Reardon, 2002) 
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I ena delen av bottenlagret är självkännedom beläget. Självkännedom innehåller värderingar, 

intressen, förmågor samt vad en individ efterfrågar i ett arbete. (Sampson., Lenz, Reardon, & 

Peterson 1999) Vidare hör en individs självkännedom hemma i händelseminnet, där händelser 

samlas i en individs liv händelser samlas i en individs liv.Tillsammans bildar dessa händelser 

en högre abstrakt nivå och denna nivå benämns som vår självbild. Individens självkännedom 

utvecklas genom två processer och den första av dessa processer kan benämnas som 

förstärkning av självkännedomen. I förstärkning av självkännedomen matchar individen 

händelser som nyligen har inträffat med händelser som redan existerar i minnet. Den andra 

processen är att rekonstruera händelser genom att sammanlänka tidigare händelser med nya 

händelser (Peterson, Sampson Jr, Lenz & Reardon 2002).  

 I den andra delen av bottenlagret i pyramiden är kunskap om yrken placerad. Inom kunskap 

om yrken inkluderas olika alternativ om vilka yrken som finns tillgängliga i respektive 

bransch (Sampson., Lenz, Reardon, & Peterson 1999). Tillägnandet av yrkeskunskap kan ses 

som en kreativ och produktiv process där individer skapar ny kunskap genom att kombinera 

äldre information med ny information.(Peterson, Sampson Jr, Lenz & Reardon 2002) 

När en individ har bottenlagrets kunskaper dvs. självkännedom och kunskap om yrken kan 

denne gå vidare till mittenlagret i pyramiden. Förmågorna att kunna ta och lösa beslut är 

allmänna förmågor som kan omvandlas på samtliga typer av val och beslut. CIP framställer 

dessa förmågor genom en illustrera en cykel. Denna cykel bär namnet CASVE (se figur 3) och 

varje bokstav i cykeln beskriver ett steg i processen (Peterson, Sampson Jr, Lenz & 

Reardon,2002).  

Communication (C): I kommunikationsfasen signalerar hjärnan att det finns ett gap mellan 

nuvarande situationen och det önskande sceneriet. Individen blir medveten om gapet genom 

att undersöka sitt problemområde. Individens problemområde sträcker sig över både 

karriärproblemet och samtliga faktorer som inverkar på karriärproblemet. Faktorerna som kan 

inverka är närstående relationer, ekonomi, religion och en individs fritidssysselsättning. När 

gapet blir synligt för individen, skapas en motivation till att lösa problematiken (Peterson, 

Sampson Jr, Lenz & Reardon, 2002). 

Analysis(A):Skälen till varför ett karriärproblem har uppstått analyseras noggrant i 

analysfasen, vilket leder till att individen kan skapa en bild över problemet. Fasen inkluderar 

Figur 2 -  Informations process pyramiden (Peterson, Sampson Jr, Lenz & Reardon 2002) 

 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=Cip+pyramid&source=images&cd=&cad=rja&docid=riVV60Z1mSglkM&tbnid=yJCEatbYIIm7qM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.career.fsu.edu/documents/cognitive information processing/core concepts of a cognitive approach.htm&ei=zaJvUeKND-eN4gT0toGADw&bvm=bv.45373924,d.bGE&psig=AFQjCNGmsBpAb1D24NXw77gtM6-5cBV1WA&ust=1366356947109823
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även att analysera hur självkännedom och kunskapen om olika yrken påverkar 

karriärproblemet. (Peterson, Sampson Jr, Lenz  & Reardon, 2002) 

 

Figur 3- CASVE- cykeln (Peterson, Sampson Jr, Lenz & Reardon 2002) 

Synthesis(S): Målet med denna fas är att hitta lämpliga lösningar. För att finna lösningar 

involveras två olika processer, dessa är att bearbeta samt att klargöra alternativ. Bearbeta 

alternativ gör individen genom att fundera kring diverse lösningar. Medan att klargöra 

alternativ är att ta tillvara relevanta förslag till en konkret lösning (Peterson, Sampson Jr, Lenz 

& Reardon, 2002). 

Valuing(V): I denna fas värderas dem olika valmöjligheterna enligt individens 

värderingsystem. För- och nackdelar kring dem olika faktorerna som influerar på en individs 

val, vägs mot dem olika alternativen. Förhoppningsvis leder utgången inte enbart till val, utan 

även en version över framtiden. (Peterson, Sampson Jr, Lenz & Reardon, 2002) 

Exucution(E): Intuitionen är att individer skall omsätta sina val till verkligheten och för att 

möjliggöra detta är individen i behov av en handlingsplan. Innehållet i handlingsplanen ska 

inkludera delmål som ska motivera individen till målet. Fasen kontrollerar även att individen 

har uppnått målet dvs. att ta ett karriärbeslut (Peterson, Sampson Jr, Lenz & Reardon, 2002). 

Högst upp i pyramiden (se figur 2) ligger fallenheten att omsätta beslut i verkligheten. 

Processen ska reglera, övervaka och ge råd till andra komponenter i pyramiden. För att en 

individ ska klara av att omsätta beslut i verkligheten behöver denna vara medveten och ha 

kunskaper om hur sitt psyke arbetar. Detta kallas för metakognition och enligt CIP finns det 

tre differenta metakognitioner. Den första metakognitionen är Self-talk, genom att ha en inre 

monolog med sig själv och samtidigt inneha ett positivt tankesätt kommer den enskilda 

individen att uppnå uppgiften att bli sin egen karriärs problemlösare. Den andra 

metakognitionen är Self-awereness. Självmedvetenhet är en betydelsefull faktor för att kunna 

vara medveten som sin kapacitet att lösa och ta karriärbeslut. Självmedvetenhet handlar om 

att se i vilka situationen det finns behov av självkännedom eller kunskap om yrken för att nå 

fram till ett beslut. Vid en hög självmedvetenhet har en individ potential att koncentrera sig på 

uppgiften att lösa och ta karriärbeslut utan att influeras av omgivningen. Den sistnämnda 

metakognitionen Monitor and controll, övervakar och kontroller att individen följer 

komponenterna i pyramiden. Ett exempel på denna funktion är att när en person ska genomgå 

Casve- cykeln övervakar denna funktion att individen fullgör varje steg i cykeln(Peterson, 

Sampson Jr, Lenz & Reardon, 2002). 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=cip+pyramid&source=images&cd=&cad=rja&docid=riVV60Z1mSglkM&tbnid=uydKaFHav28e-M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.career.fsu.edu/documents/cognitive information processing/core concepts of a cognitive approach.htm&ei=iUZxUce5FcretAa014HAAQ&psig=AFQjCNEdlXe-q5qITEU2nKpk8Vu0H9xOkw&ust=1366464371154024
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4. Metod 

I metodkapitelet kommer en presentation av hur vi genomfört studien. Kapitlet inleds med val 

av metod, den metod vi valde att använda var kvalitativ semisstrukturerade 

forskningsintervjuer. Under rubriken urval introduceras populationen till detta verk och när 

informanterna kontaktes utgick vi från det framställda populationskravet dvs. inneha en 

studie- och yrkesvägledarexamen. Rubriken genomförande skildrar hur vi gick till väga när 

bland annat intervjufrågorna framställdes. Metodkapitlet diskuterar även kritiska aspekter av 

kvalitativ intervju- och etiska ställningstaganden.  

4.1. Val av metod 

Vi har valt att använda oss av kvalitativa semistrukturerade forskningsintervjuer i detta 

examensarbete. Kvale och Brinnkman beskriver kvalitativ forskningsintervju som ett besök i 

en annan människas liv. Med kvalitativ forskningsintervju får man en unik möjlighet att få en 

inblick i en människas vardag. Vidare förklarar författarna att forskaren kan få en innehållsrik 

skildring ur olika perspektiv i en individs liv (Kvale & Brinkmann, 2009). Valet av denna 

metod har sin förklaring i att vi vill få en vetskap om vad studie- och yrkesvägledare har för 

åsikter, tankar och arbetssätt kring fenomenet självkännedom.  

(Denscombe, 2009) tolkar semistrukturerade intervjuer likt att forskaren som utför intervjuen 

har ett fullständigt ark med frågor som skall besvaras. I denna intervjuform ges utrymme till 

informanten att utveckla svaren som ges på de ställda frågorna.  Semistrukturerade 

intervjufrågor valdes för att ge möjligheten till informanten att kunna utveckla sina svar. 

Dessutom utsågs semistrukturerade intervjufrågor för att få en viss struktur till 

forskningsfrågorna. 

4.2. Urval 

Den första nämnaren som skulle vara gemensamt för vår population var att intervjupersonerna 

skulle vara verksamma studie- och yrkesvägledare i samma län i Sverige.  Vägledarna skulle 

vidare vara utbildade studie- och yrkesvägledare dvs. inneha en studie- och 

yrkesvägledarexamen.  Detta för studie- och yrkesvägledarprogrammet gett individerna 

möjlighet att erhålla olika kunskaper om människor beteende samt förmågor och verktyg en 

individ behöver för att ha en möjlighet att göra ett genomtänkt studie- och yrkesval.  Vidare 

skulle hälften av dessa vägledare vara verksamma på grundskolan och den andra hälften på 

gymnasieskolan. Anledningen till detta var att vi ville få en helhetsbild över hur vägledare i 

ungdomsskolan arbetar med fenomenet självkännedom. Samtliga deltagare i studien arbetar 

inom den kommunala skolan och förklaringen till detta val var att vi ville att de skulle ha en 

gemensam huvudman.  

Vi valde att göra ett icke-sannolikhetsurval. För att specificera detta gjorde vi mer ett 

bekvämlighetsurval för att finna människor att intervjua.   Bryman beskriver att icke- 

sannolikhetsurval är själva kärnan till underliggande urvalsmetoder. En av dessa 

underliggande urvalsmetoder är bekvämlighetsurval, vilket betyder att forskaren väljer 

informanter som är lätt åtkomliga (Bryman, 2011).  Dem blivande intervjupersonerna 

kontaktades utifrån de populationskrav vi hade. Vi letade upp individer genom skolornas 

hemsidor och genom personliga kontakter. Sedan valdes individer genom bekvämlighetsurval 

dvs. dem som var lättåtkomliga och tackade ja fick bli våra informanter. Storleken på urvalet 

var totalt åtta personer. Fyra studie- och yrkesvägledare på grundskolan och fyra studie- och 

yrkesvägledare på gymnasieskolan.  
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4.3.  Genomförande 

Intervjufrågorna arbetades fram genom att vi tillsammans diskuterade vad vi ville veta om 

fenomenet självkännedom utifrån våra forskningsfrågor. Vår grund var forskningsfrågorna 

och utifrån dem bildades intervjufrågor. Tillexempel utgick vi från forsningsfrågan hur 

vägledare ser på självkännedom när intervjufrågan ”vad är självkännedom för dig” 

framställdes (se intervjufrågor i bilaga 1).  

Enligt Kvale kan det ovannämnda beskrivas som en tematisk intervjufråga dvs.  

intervjufrågan uppmärksammar faktainnehållet i svaret. En tematisk intervjufråga kan utgå 

från en forskningsfråga och bli en eller fler frågor till intervjun. Motparten till tematisk 

intervjufråga är dynamisk intervjufråga. Detta innebär att forskaren och informanten bygger 

en socialrelation som kan leda till att samtalet flyter på och blir en positiv upplevelse för båda 

parterna (Kvale och Brinkmann, 2009). Eftersom vi hade valt att använda oss av 

semistrukturerade intervjufrågor försökte vi även göra intervjufrågorna så öppna som möjligt 

för att informanterna skulle få avgöra själva hur mycket de ville utveckla frågorna.  

Intervjupersonerna kontaktades via mejl och där presenterades en kortfattad presentation om 

examensarbetet, om författarna, förslag på datum/vecka samt den troliga längden på intervjun. 

När informanterna godkände förfrågan att ställa upp på intervju skickades intervjufrågorna till 

informanternas mejladress.  Enligt Trost är det av betydelse att intervjuen sker på en plats som 

är befriad från störande moment. Dessutom beskriver Trost att informanten själv ska få 

avgöra vart intervjuen skall ske (Trost, 2010).  Platsen där intervjuen skulle vara såg vi som 

självklar och det gjorde även individerna som ställde upp på intervju. Samtliga intervjuer 

skedde på informanternas arbetsplats, vilket kan vara ett störande moment om tillexempel 

elever eller annan personal på skolan försöker kontakta studie- och yrkesvägledaren. Detta 

orosmoment inträffade lyckligtvis inte, utan intervjuerna fortskred utan avbrott. 

När en intervju skall äga rum menar Trost att det finns för- och nackdelar med att vara en eller 

två intervjuare. Fördelen med att vara en intervjuare är att informanten kan känna en tryggare 

relation då maktövergrepp har svårare att inträffa. Det kan vara en nackdel om individen som 

skall genomföra intervjun är ovan med likartade situationer, vilket kan kompenseras med att 

intervjuarna är två. Men det är dock av betydelse om en intervju ska utföras av två individer 

att de har en bra samverkan med varandra (Trost, 2010). Anledningen till att enbart en av 

författarna utförde samtliga intervjuer var för att skapa en trygg situation för informanterna. 

En annan anledning var vi vara tveksamma till att vi skulle kunna vara fullständigt samspelta 

med varandra under en intervju. Det var även ett praktiskt beslut då en av författarna bor i en 

annan del av Sverige. 

Varje intervju varade omkring 10-40 minuter och till hjälp använde intervjuaren 

inspelningsutrustning. Valet av att använda inspelningsutrustning har sin förklaring i att 

intervjuaren ville lägga sin fullständiga koncentration på informanterna. Det användes även 

för att underlätta kommande bearbetning av resultat. Inspelningen skedde naturligtvis i 

samråd med informanterna och inga komplikationer uppkom. Enligt Trost är det tidskrävande 

att använda sig av inspelningsutrustning på grund av att det tar tid att lyssna och transkribera 

text. Han nämner även fördelar med att använda ljudupptagning. En fördel är att forskaren 

kan lägga sin energi på att lyssna på vad som sägs istället för att anteckna (Trost, 2010). Efter 

varje intervjutillfälle diskuterades upplevelsen av intervjun mellan författarna.  Innan 

transkriberingarna kunde påbörjas, lyssnade både författarna på resultatet av intervjuerna. När 

båda författarna hade avlyssnat på det inspelade materialet påbörjades det gemensamma 

arbetet med att transkribera.  



 

17 
 

I enlighet med Bryman är tematisk analys ett vanligt förekommande när man analyserar 

kvalitativ data. Tematisk analys går ut på att forskaren ställer upp teman och subteman från 

datan. Teman går att urskilja på olika vis. Två exempel på detta är att upptäcka teman som 

dyker upp flera gånger i materialet och att se likheter och skillnader i intervjumaterialet 

(Bryman, 2011). Forskningsfrågorna är arbetets centrala tema och därigenom analysens tema. 

Varje forskningsfråga har utifrån datan fått subteman, både de centrala teman och subteman 

har analyserats utifrån likheter, skillnader och återkommande faktorer.  

4.4. Kritiska aspekter av en kvalitativ intervju 

Kvale presenterar olika kritiska aspekter en forskare kan bli varse om vid en 

forskningsintervju. En av de kritiska aspekterna är godtrogen. När en forskare är godtrogen 

reflekterar inte forskaren över vad informanten berättar utan tar det som sägs för sant. En 

annan kritisk aspekt som Kvale nämner är legitimerade. Detta kan förklaras genom att 

forskaren är så angelägen om att uppfylla sina egna intressen att betydande fakta försummas 

(Kvale och Brinnkman, 2009). På flera av intervjuerna ifrågasattes inte informanternas 

berättelse utan intervjuaren bad dem istället att utveckla det som sades. Det kan vara en 

svårighet att hålla en balans mellan ett förtroendegivande klimat och samtidigt ha ett kritiskt 

förhållningssätt. Balansen fungerade bra vid några intervjuer men vid få fåtal intervjuer tog 

intervjuaren det som sades för sant. I ett enstaka fall övertog egna intressen tid från intervjuen 

vilket resulterade till att intervjun blev lidande.  

Under studie- och yrkesvägledarutbildningen lär man sig bland annat att sammanfatta det 

klienten delger under samtal. Sammanfattningar utförs för att bekräfta klienten att man har 

lyssnat på vad som har sagts. Under intervjuerna upplevde intervjuaren att det behövdes göra 

sammanfattningar just på grund av att bekräfta att denne lyssnat på det som har sagts. Hägg 

och Kuoppa förklarar sammanfattningar som ett av vägledarens redskap (Hägg och Kuoppa, 

1997) Trost hävdar dock att kvalitativa forskningsintervjuer inte ska innehålla 

sammanfattningar. Det har sin förklaring i att sammanfattningar i en forskningsintervju blir en 

förtidig tolkning av materialet (Trost, 2010). Trost har rätt att det blir en förtidig tolkning av 

materialet när en av författaren gjorde sammanfattningar. Men det uppstår dock en paradox, 

omedvetet fanns förväntning att en sammanfattning skulle ske när en informant har delgett sin 

information. För att man ska vilja dela med sig av sin information har människor ett behov av 

att andra människor lyssnar och framförallt visar att man lyssnar. Detta dilemma blev mindre 

påtagligt när intervjuaren gick ur rollen som blivande studie- och yrkesvägledare och återgick 

till rollen som forskare.  

4.5. Etiska ställningstaganden 

Vetenskapsrådet beskriver fyra grundläggande villkor som en forskare skall utgå ifrån 

gällande etiska ställningstaganden. Det första villkoret är informationskravet, det innebär att 

forskaren ska uppge syftet med studien till de berörda parterna. Det andra villkoret enligt 

Vetenskapsrådet samtyckeskravet. De berörda parterna får själva avgöra om de vill bidra eller 

inte. Det tredje grundläggande villkortet som en forskare ska utgå ifrån är 

konfidentialitetskravet. Forskaren ska se till att alla involverade individer som ingått i studien 

inte får sina personuppgifter tillgängliga för allmänheten. Forskaren ska även garantera att 

informationen som uppkommer från individerna som ingår i studien, inte ska kunna härledas 

tillbaka till den enskilda individen. Det fjärde villkoret är nyttjandekravet, vilket betyder att 

informationen som uppstår inte får brukas vid andra tillfällen (Vetenskapsrådet, 2002).  De 

fyra grundläggande villkoren har vi utgått ifrån när vi genomfört studien.  När vi hade 

mejlkontakt med informanterna och vid starten av intervjun meddelades informanterna om 
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syftet med studien. Individerna som har ingått i studien godkände deltagandet när de gick med 

på att delta i intervjun. För att undvika att involverade intervjupersoner ska bli erkända för 

andra, har vi använt oss av fiktiva namn. Vetenskapsrådets fjärde villkor är svårt att påvisa, 

dock är vår målsättning är att resultatet av denna studie ska stanna i examensarbetet. 
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5. Resultat 

I studien som följer kommer du som läser få möta åtta studie- och yrkesvägledare som är 

verksamma inom den kommunala skolan. Fyra av studie- och yrkesvägledarna är sysselsatta 

på grundskolan och fyra av de intervjuade studie- och yrkesvägledarna arbetar på 

gymnasieskolan.  Samtliga är examinerade studie- och yrkesvägledare och kommer att 

presenteras med fiktiva namn. Innan vi går djupare ner i resultatet kommer en kort 

beskrivning av informanterna som bidragit till detta verk.  

Gustaf arbetar som studie- och yrkesvägledare på två grundskolor. Han har varit verksam 

inom yrket i åtta år och har idag ansvar för drygt 800 elever. Gustaf arbetar med alla elever på 

skolan, från årskurs 1-9.  Även Eva arbetar inom grundskolan. Eva har arbetat som studie- 

och yrkesvägledare i 1,5 år och har totalt 460 elever på sin skola men arbetar främst med 

elever i årskurs 9. Den tredje informanten heter Viola och hennes tjänst är fördelad på sju 

olika grundskolor. Viola har arbetat som studie- och yrkesvägledare i 1,5 år och har nästan 

1000 elever på sin tjänst. Det stora antalet skolor har sin förklaring i att Viola har ansvaret för 

elever i behov av särskilt stöd. Slutligen har vi Sonja som varit sysselsatt i yrket 18 år och är 

stationerad på tre olika grundskolor. Hon har sin huvudsakliga arbetsplats på en av 

grundskolorna och arbetar främst med elever i årskurs 8 och 9.  

Hans arbetar inom den frivilliga skolformen dvs. gymnasieskolan. I snart tjugo år han arbetat 

som studie- och yrkesvägledare och har idag ansvar för strax över 400 elever. Anna arbetar på 

gymnasieskolan, hon har varit verksam inom yrket i 13 år. Den tredje informanten, Frida, har 

tidigare arbetat på grundskolan men har nyligen bytt skolform till gymnasieskolan. I snart två 

år har hon arbetat som studie- och yrkesvägledare. Tuva är även hon verksam inom den 

frivilliga skolformen och har ansvar för cirka 350 elever. Tuva började arbeta på 

gymnasieskolan efter utbildningen och har idag arbetat som studie- och yrkesvägledare i 4,5 

år.  

5.1.   Hur ser studie- och yrkesvägledare på självkännedom? 

5.1.1.  Vad är självkännedom för vägledarna? 

Beskrivningen av självkännedom skiljer sig mellan de intervjuade studie- och 

yrkesvägledarna. Men det finns även likheter som är återkommande i intervjuerna, flera 

vägledare lyfter självkännedom likt en kännedom om sig själv och ett vetande om sina svaga 

och starka sidor. En vägledare betonar tydligt att självkännedom inte handlar om vad den 

enskilda individen presterar utan vem man är. Om man bortser från likheterna som beskrevs 

ovan går det att urskilja fyra olika mönster. Det första mönstret är att vägledarna ser 

självkännedom som en lång process, något som utvecklas och behöver reflekteras livet 

igenom. En av dessa vägledare kallar detta för livsskeden eftersom att vi människor möter 

olika typer av människor och får nya erfarenheter. Det andra mönstret kallar vi trygghet i sig 

själv. För att inneha självkännedom krävs det att individen har en trygghet i sig själv för att 

kunna hantera olika situationer. Under en intervju förklarar en vägledare: 

 ”… att man är trygg i sig själv, att man har en grund i sig själv” 

Det tredje mönstret väljer vi att beskriva likt varje enskild individs egna tankar och åsikter. 

Det handlar om ett vetande om vad man själv tycker och tänker och vad andra människor 

anser. För att ha självkännedom gäller det att kunna särskilja sina egna tankar och åsikter från 

andra människors tyckande för att följa sig egen röst. Det sista mönstret som vi kunde urskilja 

från likheterna förklarades tidigare är att ha självkännedom i olika typer av sammanhang. 

Självkännedom behövs för att kunna se sig själv i olika situationer, tillexempel att människor 
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använder olika egenskaper vid differenta situationer. En vägledare förespråkar att individer 

skall bli bättre på att använda sina positiva egenskaper i fler sammanhang. 

5.1.2.  Är det vägledarens uppgift att bidra till elevers självkännedom? 

Samtliga studie- och yrkesvägledare som ingått i studien är överens om att det är vägledarens 

uppgift att bidra till elevers självkännedom.  

”Ja, det borde vara självklart, jag fattar inte hur det skulle vara annars!” 

Vägledarnas motiv för bidra till elevers självkännedom skiljer sig åt, för att kunna skilja 

motiven åt är de kategoriserade i tre typer. Det första motivet är att bekräftelse är inbyggt i 

studie- och yrkesvägledarens arbete. Det andra motivet är att det är en del av valprocessen. 

För att kunna göra välunderbyggda val är eleven i behov av att öka sin självkännedom. Det 

tredje motivet enligt en enstaka vägledare är att studie- och yrkesvägledarprogrammet utrustar 

vägledaren för att kunna arbeta med människor. Under intervjun förklarar vägledaren att 

utbildningen har medverkat till att studie- och yrkesvägledare är kompetenta inom bland annat 

området självkännedom.  

En av vägledarna hävdar att för att kunna bidra till självkännedom behöver vägledaren själv 

ha arbetat med sin egen självkännedom. Det innebär att vägledaren ska veta sina egna styrkor 

och svagheter för att kunna ha förmågan att finna andras styrkor. Vidare nämner studie- och 

yrkesvägledaren att när man själv varit med om en händelse är det lättare att relatera till andra 

som går igenom liknande händelser.  

5.2. Vilka verktyg använder vägledarna för att skapa självkännedom hos 

elever? 

5.2.1. I vägledningssamtal 

Större delen av de intervjuade vägledarna arbetar med självkännedom, antingen i det enskilda 

samtalet eller i mötet med eleven. Vägledarna bejakar eleverna på olika vis, vilket kan 

förenklas genom att kategorisera vägledarnas bejakande i olika typer. Typerna är nära 

besläktade med varandra och de intervjuade vägledarna är i de flesta fall mer av den ena 

typen. Den första kategorin väljer vi att benämna som reflektion. När en vägledare är 

reflekterande i samtalet eller i mötet med eleven försöker denne få eleven att reflektera över 

sina egenskaper. Den andra kategorin väljer vi att definiera som bekräftande. Vid ett 

bekräftade förhållningssätt vill vägledaren styrka och bekräfta elevens egenskaper.  

En studie- och yrkesvägledare som ingår i gruppen reflektion, lyfter betydelsen av att eleven 

ska veta varför den exempelvis väljer att byta kurs. Det handlar om att eleven behöver 

reflektera och få förståelse för varför individen väljer att göra ett val.  En annan vägledare 

som till viss del har det reflekterande förhållningssättet, anser också att det är betydelsefullt 

att en elev har en bakomliggande förklaring till varför denne gör som den gör i olika 

situationer. I samtal använder informanten en whiteboardtavla som hjälpmedel för att rita upp 

vägar. Genom tydliggöra problematiken på whiteboardtavlan skapas ett reflekterade klimat, 

eleven får en förståelse för hur den har agerat i olika situationer. Det innebär att eleven får 

reflektera över varför situationer har blivit antingen positiv eller negativ. Ett annat sätt att 

inneha ett reflekterandeförhållningssätt är att få eleven att reflektera kring sina egenskaper i 

olika livsroller. Det kan tillexempel vara att eleven spelar innebandy på sin fritid och 

positionen eleven har i innebandylaget kan härledas till personliga egenskaper.  

Flertalet av de intervjuade vägledarna som arbetar med att bidra till elevers självkännedom i 

samtalet och i mötet med eleven, ingår i kategorin bekräftande. En vägledare arbetar i samtal 
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med att elever själva ska bekräfta dem själva från tillexempel praktiken. En av de intervjuade 

som har ett bekräftande förhållningssätt, försöker i vägledningssamtalet med eleven fråga 

efter deras intresseområde och fritid. Detta genomförs för att kunna skapa sig en uppfattning 

om eleven så att vägledaren i slutändan skall kunna bekräfta elevens egenskaper. Under 

samtalet kan omformuleringar även ske. Om vägledaren upplever att en elev ger ett intryck av 

att vara tillexempel förtroendegivande berättar studie- och yrkesvägledaren detta. Vägledaren 

arbetar vidare i samtal med att dela med sig om sina uppfattningar om individen som sedan 

kan relateras till olika typer av yrken. Bekräftelsen eleven får av vägledaren kan vara något 

nytt för individen eller något som har figurerat i tankarna tidigare.  

En annan vägledare som arbetar med det bekräftande förhållningssättet belyser att arbetet med 

självkännedom är inbyggt i vägledningsprocessen. Det innebär att bekräftandet av eleven är 

en del av det dagliga arbetet. När bekräftelse ges till en elev är vägledaren konkret i sin 

feedback. Den intervjuade vägledaren undviker att bekräfta/ ge feedback till elever genom att 

säga att eleven är duktig.  

” För man kan undra vad det betyder, i så fall säger jag: det här har du gjort bra, det här är en 

styrka, det här är något du kan utveckla, det här har du visat att du har tänkt igenom”  

Under intervjun beskriver vägledaren att när man har det bekräftande förhållningssättet, ger 

man bekräftelse/ feedback till både eleven själv och elevens prestation. Det betyder att eleven 

får sitt självförtroende bekräftat, när detta händer leder det till att individen får en motivation 

att vilja utveckla sin egen förmåga. Eleven upptäcker sin egen förmåga och därigenom får den 

vetskap om vem den är dvs. självkännedom.  

5.2.2. Intressetest 

Några av informanterna medger att de ibland använder sig av intressetester. Detta är inget 

vägledarna gör systematiskt utan något som sker vid vissa tillfällen. Intressetesten används i 

dem flesta fall under enskilda samtal, men kan även användas i mindre grupper. Vägledarna 

som arbetar efter arbetsförmedlingens intressetest för att bidra till självkännedom, lyfter 

specifika brister. Bristerna som vägledarna uttalar under intervjun är att testet inte är anpassat 

till en yngre målgrupp. Det visar sig genom att testat begär att individer skall ha 

arbetslivserfarenhet enligt en av de intervjuade vägledarna. En annan brist vägledarna 

beskriver är att testet innehåller svåra begrepp som ungdomarna har svårt att tolka. 

Användningsområdet skiljer sig mellan vägledarna. En studie- och yrkesvägledare betonar att 

testet används mest i vägledning när elever inte har någon vetskap vad den vill göra i 

framtiden. Detta kan ge eleven en liten del i sin självkännedom eftersom alla delar är små 

ledtrådar.  

Delarna är inte alltid ledtrådar, dock uttrycker en studie- och yrkesvägledare att intressetesten 

inte alltid ger ett tillförlitligt svar som tillfredsställer elevens behov av bekräftelse. En 

vägledare hävdar att intressetestet oftast stämmer överens med elevens nuvarande situation. 

Ett annat test en vägledare nämner som tillämpningsbar är test från yrkesguiden. Testet har 

används vid enstaka tillfällen i par. När eleverna har besvarat testet får de byta intressetest 

med varandra för att se varandras resultat. Detta resulterar till att eleverna får möjlighet att 

diskutera resultatet med skolkamraten för att stärka självkännedomen.  

5.2.3. Föreläsningar om självkännedom 

Hälften av de intervjuade studie- och yrkesvägledare arbetar med att öka elevers 

självkännedom i större grupper, tillexempel i klassrum. Vägledarna arbetar med 

självkännedom på differenta vis, dock utgår samtliga vägledare från det gemensamma målet 

att öka vetskapen om vikten av självkännedom för eleverna. Detta benämner vi som ett 
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belysande förhållningssätt. En av informanterna skildrar sitt arbete i klassrum likt 

egenskapsövningar. Övningarnas syfte är att eleverna ska lära känna sig själva. Det betyder att 

eleverna ska öka sin kännedom om sig själv, sina starka sidor och vad eleverna tycker är 

roligt.  Den andra studie- och yrkesvägledaren som föreläser om vikten av självkännedom gör 

detta på två vis, dels genom hur man skapar självkännedom och vilka frågor som kan bidra till 

processen. När vägledaren berättar om föreläsningarna nämner denne att när de diskuterar om 

självkännedom bland eleverna inkluderar dem självkänsla och självförtroende eftersom det 

påverkar självkännedomen. De har även anordnat temadag för elever som läser sista året på 

gymnasiet. Under temadagen får eleverna information om olika möjligheter när studierna 

lider mot sitt slut. Temadagen består även av föreläsning som behandlar inre faktorer. 

Vägledaren föreläser om de inre faktorerna för att eleverna ska öka sin självkännedom. Likt 

den ovanstående vägledaren nämnde har en annan vägledare med liknande tankegångar. Den 

intervjuade vägledaren anser att elever är i behov av yttre kunskaper, för att självkännedom 

och yttre kunskap är sammanlänkad med varandra. Studie-och yrkesvägledaren berättar även 

om kollektiv självkännedom, alltså den självkännedomen elever reflekterar kring i grupp.  

Ett annat sätt att upplysa eleverna om vikten av självkännedom är när en av informanterna går 

ut i klassrum och informerar. Då försöker vägledaren att få eleverna att reflektera en 

ytterligare en gång över varför de gör sina val. Studie- och yrkesvägledare försöker inte enbart 

få eleverna att börja reflektera varför de gör val, vägledaren försöker även få eleverna att göra 

reflektera över sina roller i klassrummet. Rollerna de har i klassrummet har de chans att ändra 

på när de börjar i en ny skola och hamnar i en ny klass. Anledningen till att vägledaren tar upp 

livsroller är för att denne vill att eleverna själva ska fundera över sig själva och sitt val för att 

slutändan öka sin självkännedom.  

5.2.4. Övriga arbetsätt med självkännedom 

En studie- och yrkesvägledare skiljer sig från de övriga informanterna. Vägledaren är i full 

gång med att utöva det färdiga konceptet Din inre styrkas aktivitet (Disa). Det färdiga 

konceptet är en etablerad idé som skapades för att förebygga depressioner, men kan även 

användas för öka elevers självkännedom. Disa är ett styrt gruppvägledningsprogram som 

består av tio möten. Under intervjun nämner vägledaren att det är en svårighet att få in Disa i 

skolansverksamhet eftersom den styrda gruppvägledningen är tidskrävande.  

Studie- och yrkesvägledaren försöker stärka relationen med eleverna genom att ofta vara där 

eleverna befinner sig. Vägledarens grundtanke är att bygga upp en vänskap med eleverna på 

deras naturliga arena för att få elevernas förtroende inför vägledningssamtalet. När 

informanten har byggt förtroendet och det är tid för vägledning kan samtalet få en djupare 

dimension som slutligen kan leda till ökad självkännedom. För att ytterligare kunna skapa en 

relation med eleverna, antar vägledaren ibland vikariat som lärare. Vikariatet innebär att 

vägledare arbetar som lärare när det finns behov. När vägledaren vikarierar som lärare får 

informanten ännu en möjlighet att stärka bandet med eleverna och eleverna får även en chans 

att ställa studie- och yrkesrelaterade frågor.  

5.2.5. Samarbete med övrig personal 

Större delen utav de intervjuade vägledarna samarbetar med personal på skolan kring 

självkännedom. Omfattningen på samarbetet och hur dem arbetar skiljer sig mellan studie- 

och yrkesvägledarna. Några av de intervjuade vägledarna samarbetar med lärare för att hitta 

lösningar för enskilda elever. En studie- och yrkesvägledare skildrar samarbetet med 

personalen på skolan likt en medvetenhet om vägledarens arbetsuppgifter. När personalen har 

en vetskap om informanten kompetens kan den bli användbar för hela skolan. Under intervjun 

beskrevs ett konkret exempel på hur medvetenheten om vägledarens kompetens resulterade i 
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att en elev som hade bristande självkännedom och självförtroende fick hjälp. En annan 

vägledare har beskrivit samarbetet på ett likartad vis. När det finns en medvetenhet om 

vägledarens arbetsuppgifter öppnas möjligheten att tillsammans komma fram till lösningar. 

En studie- och yrkesvägledare kände en viss tveksamhet till att beskriva relationen denne har 

med lärare som ett samarbete. Det tveksamma samarbetet kan ske genom att läraren ber 

vägledaren om råd och tillsammans försöker de komma fram till en lösning. Dock upplever 

vägledaren att läraren är för fokuserad på sitt ämne än se elevens hela situation.  Det leder till 

att läraren motarbetar eleven, istället för att försöka se hela elevens skolsituation. För att 

kunna ingå i ett samarbete med lärare är det ytterst viktigt med en god relation beskriver en av 

de intervjuade vägledarna. En god relation leder till att studie- och yrkesvägledaren får större 

möjlighet att utföra sina arbetsuppgifter som i sin tur leder till ett bättre arbetsklimat.  

En vägledare betonar sitt samarbete som fullständigt när elevhälsan och mentorer inkluderas i 

arbetet med att bidra till elevers självkännedom. I samarbetet samtalar vägledaren och 

personal på skolan kring elevers styrkor och svårigheter för att kunna medverka till elevens 

personliga utveckling. Motsatsen till ett fullständigt samarbete är ett samarbete som inte 

existerar. En studie- och yrkesvägledare har i nuläget inget samarbete med övrig personal för 

att gynna elevers självkännedom och ytterligare två vägledaren pekar på ett bristfälligt 

samarbete. Enstaka försök att samarbeta med annan personal på skolan har genomförts. Dock 

finns en önskan om ett framtida samarbete och en vägledare uttryckte under intervjun att 

intervjufrågan hade fått denne att börja reflektera över sitt samarbete.  

Två av studie- och yrkesvägledarna som ingått i studien beskriver ett samarbete mellan 

vägledarna på skolan. Samarbetet visar sig på två differenta vis, den ena vägledaren beskriver 

att de försöker samarbeta mellan vägledarna för att bidra till elevers självkännedom. Medan 

den andra studie- och yrkesvägledaren förklarar att vägledaran tillsammans försöker utveckla 

varandras självkännedom. Tillsammans för de en öppen dialog om hur det kommer sig att de 

ibland misslyckas att vara behjälpliga för eleverna. När vägledarna diskuterar kring möjliga 

orsaker till motgången ökar vägledarna sin egen självkännedom. 

5.2.6. Hinder och svårigheter vid självkännedom 

Några studie- och yrkesvägledare har uppmärksammat hinder och svårigheter för att kunna 

utveckla elevers självkännedom. Det hinder och svårigheter som har uppmärksammats är brist 

på tid, problem att hitta användbara verktyg och elevers bristande förtroende. Tidbrist är en 

faktor som påverkar arbetet och vägledarna upplever att de enbart har tid för enskilda samtal. 

I det enskilda samtalet har vägledarna tid att följa upp samtalet, vilket är en svårighet för 

vägledarna i större grupper då det inte finns utrymme för uppföljning. En vägledare nämner 

att det är problematiskt att använda verktyg som ska öka självkännedom på unga människor. 

Det är problematiskt för att eleven är ung vilket resulterar till att den har få saker att relatera 

till. En annan vägledare beskriver betydelsen av att inneha en god relation med eleven för att 

ha möjlighet att arbeta med självkännedom. För att eleven ska kunna bygga upp ett förtroende 

för vägledaren behöver relationen tid. Om ett förtroende skall kunna byggas upp krävs det att 

vägledaren börjar med vägledningssamtalen och är ute och informerar innan årskurs 9. 

5.3. Hur värdefullt anser vägledare att självkännedom är i en studie- och 

yrkesvals process? 

Samtliga av de intervjuade studie- och yrkesvägledarna är överens att självkännedom är 

angeläget i en studie- och yrkesvalsprocess. Men hur betydelsefullt det är skiljer sig mellan 

informanterna. Flertalet av vägledarna anser att det är av vikt att ha självkännedom inför en 
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studie- och yrkesvalsprocess eftersom eleven ska göra ett självständigt val. En av de 

intervjuade studie- och yrkesvägledarna uttrycker: 

”Alltså man är liksom medveten om varför man väljer som man väljer, som sagt kunna följa 

sin egen röst” 

Under intervjun uttrycker en vägledare att självkännedom har en oerhörd betydelse i en 

studie- och yrkesvals process. Om inte en individ har självkännedom, ökar sannolikheten att 

den påverkas av ovidkommande faktorer. Faktorer som kan påverka individen vid bristande 

självkännedom är tillexempel utbildningssystemet och vänner. Vägledaren betonar även att 

inom självkännedom inkluderas strävan att vilja göra ett val och inte av den orsaken att 

individen är tvungen att göra ett val. En annan studie- och yrkesvägledare beskriver differenta 

aspekter av självkännedom i en studie- och yrkesvalsprocess. En aspekt är att individen ska 

våga välja bort för att det blir en för stor utmaning men samtidigt våga välja efter sina styrkor. 

En annan aspekt som vägledaren förklarar är att en del elever försöker att välja smart på grund 

av en specifik behörighet, istället för att utgå från sina intressen. Dessutom skildrar studie- 

och yrkesvägledaren att felaktiga förväntningar och bristande självkännedom kan vara en 

orsak till att eleven väljer fel.  

En annan studie- och yrkesvägledare ser självkännedom i en studie- och yrkesvalsprocess mer 

som ett önskemål. Vägledaren ser det som ett önskemål för att självkännedom är någonting 

individen utvecklar med åren genom erfarenheter. 
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6. Analys 

 I detta kapitel analyseras resultaten utifrån begreppsdefinitioner och litteraturanknytningen. 

6.1.   Hur ser studie- och yrkesvägledare på självkännedom? 

Självkännedom beskrivs enligt Nationalencyklopedin som en vetskap om sitt jag. 

(Nationalencyklopedin, 2013 a) Nationalencyklopedins definition bekräftas av merparten av 

studie- och yrkesvägledarna som anser att självkännedom innebär att ha en vetskap om sitt jag 

dvs. sina starka och svaga sidor. Därefter går åsikterna isär bland vägledarna, men det går 

dock att urskilja olika dimensioner av självkännedom. Den första dimensionen innebär att den 

enskilda individen ska kunna se sina egna styrkor och svagheter i olika kontexter. Den andra 

dimensionen är att vägledare ser självkännedom som en lång process, något som individer är i 

behov av att reflektera livet igenom. Karriärteorin CIP beskriver att individer utvecklas och 

blir mognare och mognadsprocessen leder till förändringar i kunskapen om sin egen 

självkännedom. (Peterson, Sampson Jr, Lenz & Reardon, 2002) En vägledare förklarar detta 

som livskeden, när en individ möter andra individer som leder till erfarenheter.  

Ett fåtal av de intervjuade studie- och yrkesvägledarna ser självkännedom som förmågan att 

kunna skilja sina egna tankar och åsikter från andras. Enligt Undersökningen av grundskolan 

1995 skall en elev känna till hur attityder och värderingar påverkar varandra i studie- och 

yrkesvalet för att inneha självkännedom.(Skolverket, 1997)   

 

En av karriärteorins CIP grundhypotes är att karriärvägledning ska ge individen verktyg till så 

att individer kan lära sig att förvärva självkännedom och yrkeskunskap. Alla vägledare i 

studien hävdar att bidra med elevernas självkännedom är studie- och yrkesvägledarens 

uppgift.  Enligt Skollagen ska det finnas studie- och yrkesvägledning i både grundskolan och i 

gymnasiet som ska kunna vägleda elever inför studie- och yrkesval. Personen som utför detta 

skall ha rätt kompetens för att kunna utföra arbetsuppgifterna. (Skollagen 2010:800)  

I både Lgr 11 och Lgy 11 betonas det att de ska finnas en resurs på skolan som ska vägleda 

och informera elever.  (Skolverket 2011 a & Skolverket 2011 b) Lgr 11 står det skrivet att 

denna individ är en studie- och yrkesvägledare eller en person som fullgör dennes uppgifter 

(Skolverket, 2011 a). Medan i Lgy 11 är det som rektor namnger vem som ska vägleda och 

informera eleverna.  (Skolverket, 2011 b ) Samtliga vägledare i studien har en adekvat 

utbildnings dvs. en studie- och yrkesvägledarexamen. Studie- och yrkesvägledarna finns där 

för att kunna vägleda och informera eleverna.  

 

Några av det intervjuade studie- och yrkesvägledarna hävdar att det finns inbyggt i arbetet att 

öka elevers självkännedom. Utifrån den anledningen är det inga tveksamheter att vägledarna 

arbetar med att bidra till elevers självkännedom. En annan vägledare beskriver att studie- och 

yrkesvägledarutbildningen ger förutsättningar till att kunna arbeta med människor och 

därigenom självkännedom. Under intervjun delger ett flertal av informanterna en annan 

anledning till att arbeta med elevers självkännedom. Informanterna anser att elever behöver 

självkännedom för kunna göra ett välunderbyggt val. I både Lgr 11 och Lgy 11 står det skrivet 

att vägledning och information finns till för ett blivande studie- eller yrkesval.  (Skolverket 

2011 a & Skolverket 2011 b) I Lgr 11 lyder ett kunskapsmål:   

 

”Kan göra väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning” 

 

(Skolverket ,2011 a :14) 
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6.2. Vilka verktyg använder vägledarna för att skapa självkännedom hos 

elever? 

 

Studie- och yrkesvägledarnas arbete med att bidra till elevers självkännedom kan sorteras in 

fem olika kategorier. Den första kategorin är hur vägledare arbetar med självkännedom i 

mötet med elever och i vägledningssamtalet. Enligt Allmänna råd och kommentarer om 

studie- och yrkesorienteringen ska vägledningen: 

 

“stödja eleven till att utforska, identifiera och formulera sina intressen för och därigenom 

komma fram till individuella och väl grundande val beträffande studie- och yrkesvägar” 

 

(Skolverket, 2009:6-7) 

Studie- och yrkesvägledarna som har ingått i studien arbetar med att bidra till självkännedom i 

samtalet genom antingen det bekräftande förhållningssätet eller med det reflekterande 

förhållningssättet. När vägledare använder sig av det bekräftande förhållningssätet är målet av 

bekräfta individers egenskaper. En studie- och yrkesvägledare beskriver att denne försöker 

fråga efter elevens intresseområden och fritidsintressen för att få ett intryck av eleven. När 

studie- och yrkesvägledaren har fått ett intryck av eleven öppnas möjligheten att bekräfta 

elevens egenskaper. En annan studie- och yrkesvägledare beskriver tillämpningen av det 

bekräftande förhållningssättet likt en bekräftelse av individens självförtroende. 

Nationalencyklopedin redogör att självförtroende består av en tro på sin egen förmåga. 

(Nationalencyklopedin, 2013 b) Vidare nämner studie- och yrkesvägledaren att genom 

bekräftelse ökar individens tillit till sig själv vilket resulterar i att individens känner en inre 

drivkraft till att förbättra sina förmågor. När individen innehar en vilja att utveckla sig får 

individen kunskaper om vem den är. Det andra förhållningssättet dvs. det reflekterande 

förhållningssättet innebär att studie- och yrkesvägledaren är måna om att försöka få eleven att 

reflektera över sina egna egenskaper i vägledningssamtal. Reflektion ska enligt några av 

vägledarna leda till att eleven börjar fundera över varför denne agerar som den gör i olika 

situationer, tillexempel i en valsituation.  I Lgy 11 påtalas att det är skolans mål att eleven:  

 

“ökar sin förmåga att analysera olika valmöjligheter och bedöma vilka konsekvenser dessa 

kan ha…” 

 

(Skolverket, 2011 b:13)   

Enligt Peterson, Sampson Jr, Lenz  &Reardon  kan den andra delen av pyramiden (se figur 2)  

dvs. förmågan att ta ett beslut som kan förklaras genom CASVE- cyklen. Varje steg i denna 

cykel förklaras genom en bokstav i namnet. Det andra steget analysis handlar om att analysera 

karriärproblemet för att få en bild över problemet. Analysis inkluderar även den enskilda 

individens självkännedom och kunskap om yrken samt hur dem påverkar på 

karriärproblemtiken. (Peterson, Sampson Jr, Lenz & Reardon, 2002)  

 

En annan kategori är att hälften av det intervjuade studie- och yrkesvägledarna arbetar med att 

bidra till elevers självkännedom genom föreläsningar. Vilket innebär att vägledarna använder 

ett belysande förhållningssätt. Allmänna råd- och kommentarer om studie- och 

yrkesorienteringen beskriver att rektorer, studie- och yrkesvägledare samt lärare kan ge 

information om studie- och yrkesvägar. De nämner vidare att i undervisning kan elever få 

kännedom om arbetsmarknaden och i synnerhet arbetslivet. ( Skolverket 2009) Studie- och 

yrkesvägledarna använder dock föreläsningarna till att informera om vikten av 
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självkännedom.  En vägledare beskriver att dem har en temadag där dem belyser inre faktorer 

och yttre faktorer.  De inre faktorerna är självkännedom och dem yttre faktorerna är 

information om högre studier och alternativa vägar efter gymnasiet. Karriärteorin 

CIP förklarar att individen behöver de olika komponenterna som ligger i pyramiden (se figur 

2) för att kunna ta ett beslut.  I botten på pyramiden ligger, självkännedom samt kunskap om 

yrken. Dessa komponenter går samman och bildar den första lärande processen som individen 

behöver för att kunna ta ett karriärbeslut.( Peterson, Sampson Jr, Lenz & Reardon, 2002) En 

annan vägledare anser att självkännedom och yttre kunskap är sammanlänkade med 

varandra.      

 

Under den tredje kategorin av hur studie- och yrkesvägledare arbetar med bidragandet till 

elevers självkännedom skiljer sig från resterande arbetssätt. En studie- och yrkesvägledare 

använder det styrda gruppvägledningsprogrammet DISA, Din inre styrkas aktivitet som 

redskap för att öka elevers självkännedom. Vägledaren försöker även vara ute så mycket som 

möjligt bland eleverna och tar vid behov vikariat som lärare i skolan. Kvalitetsgranskning av 

studie- och yrkesorientering inom grundskolan beskriver att vägledare har arbetsuppgifter 

som inte hör till dem huvudsakliga uppgifterna. ( Skolverket, 2007)  

 

Det fjärde arbetssättet som merparten av studie- och yrkesvägledarna i studien använder är att 

samarbeta med annan personal på skolan.  Hur samarbetet ser ut varierar mellan vägledarna. 

När skolans personal blir medveten om studie- och yrkesvägledarens kompetens kan dem 

använda vägledarens kunnande när det finns behov av vägledarens kompetens. Lovén anser 

att självkännedom är något som bör diskuteras i skolans undervisning. Om undervisningen 

inkluderar begreppet självkännedom blir begreppet mindre främmande för eleverna(Lovén, 

2000 ). I Allmänna råd och kommentarer framgår det att studie- och yrkesvägledare och lärare 

ska arbeta tillsammans för att studie- vägledningen och informations tillfällen ska inkluderas i 

undervisningen. (Skolverket, 2009) 

 

Den femte och sista kategorin är att studie- och yrkesvägledare använder sig av intressetester 

för att bidra till elevers självkännedom. En av testerna som är i bruk är arbetsförmedlingens 

intressetest. Dock anser några av de intervjuade vägledarna att testet inte är anpassat för 

ungdomar och att testet kräver att eleverna innehar arbetslivserfarenhet.  Under intervjun 

anförtror ett par vägledledare att de har stött på hinder när det arbetat med att bidra till elevers 

självkännedom. En vägledare nämner att det är en svårighet att använda verktyg som 

tillexempel intressetest på elever som har brist på erfarenheter. Vidare berättar vägledaren att 

det är svårt överlag att öka elever självkännedom eftersom eleven i många fall inte har mycket 

att relatera till. Flera av studie- och yrkevägledare i Lovéns studie beskriver att vägledningen 

ska både ge kunskaper om vilka studie- och yrkesval som existerar samt kunna bidra till 

elevers självkännedom behöver dem får börja tidigare med vägledningen. Dock leder elevers 

snäva perspektiv och vägledarens tidsbrist gör det problematiskt att börja med vägledningen 

tidigare. (Lovén, 2000) Studie- och yrkesvägledarna i denna studie beskriver även tidbrist 

som en faktor att inte kunna göra differenta övningar som kan leda till att öka elevernas 

självkännedom.  Vidare nämner en vägledare att för att ha möjligheten behöver vägledaren 

och eleven skapat en relation och därigenom ett förtroende. 
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6.3.  Hur värdefullt anser vägledare att självkännedom är i en studie- 

och yrkesvals process? 

 
Studie- och yrkesvägledarna som har ingått i studien anser att självkännedom är betydande i 

en studie- och yrkesvalsprocess. Förklaringen till varför det är betydande beskriver ett flertal 

av de intervjuade vägledarna är för att eleverna skall göra ett självständigt val. Allmänna råd 

och kommentarer skriver att studie- och yrkesorienteringen ska: 

 

”bidra till att elevernas studie- och yrkesval baseras på en balans mellan personliga intressen, 

preferenser och förutsättningar och saklig information om arbetslivets kvalifikationskrav och 

om hur arbetsmarknaden ser ut inom olika yrkesområden” 

(Skolverket, 2009:14)   

Loven fastställer vidare i sin studie att elever påtalat att dem känner en ambivalens till sitt val 

på grund av bristande självkännedomen. (Lovén, 2000) Enligt Peterson, Sampson Jr, 

Lenz  &Reardon ligger förmågan att omsätta beslut till verklighet högst upp i CIP-pyramiden. 

Dessutom är en av det tre metakognitioner self-awereness dvs. självmedvetenhet.  Om en 

individ innehar en hög självmedveten kan den på ett mer fördelaktigt sätt ta ett karriärbeslut 

utan att påverkas av sin omgivning.  ( Peterson, Sampson Jr, Lenz & Reardon, 2002)  

En av CIP grundhypoteser är att både känslomässiga och kognitiva processer behövs för att 

kunna lösa karriärproblem och ta karriärbeslut. När individer blir medvetna om ett 

karriärproblem kan det leda till olika känslor som ångest eller förvirring. ( Peterson, Sampson 

Jr, Lenz & Reardon, 2002) En av de intervjuade studie- och yrkesvägledare delger att 

självkännedom handlar om att ha förmågan att vilja göra ett mål och inte skjuta på valet för att 

göra det senare. En vägledare skildrar olika aspekter av självkännedom i en studie- och 

yrkesvalsprocess. En av aspekterna är att en elev behöver ta mod till sig för att välja efter sina 

styrkor och utifrån sina intressen. Enligt Peterson, Sampson Jr, Lenz & Reardon kan tredje 

steget i  CASVE- cykeln, Valuing värderas olika alternativ i ett värderingsystem. I detta steg 

vägs vidare olika för- och nackdelar kring faktorerna som influerar på en individs val. ( 

Peterson, Sampson Jr, Lenz & Reardon, 2002)            
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7. Diskussion 

Innan studien påbörjades hade vi målat upp en bild över hur vårt resultat skulle bli. Möjligen 

startades denna studie med en smula naivitet över hur studie- och yrkesvägledarna arbetar 

med självkännedom. Inom oss fanns en förväntan om att vi skulle bli berikade med kunskaper 

och verktyg som skulle fortsättningsvis vara ett hjälpmedel för oss som blivande studie- och 

yrkesvägledare. Istället blev vi medvetna om vilka förutsättningar en vägledare har inom 

skolans verksamhet för att arbeta med självkännedom. När förutsättningarna blev tydliga såg 

vi hur vägledarens arbete skiljer sig från andra vägledare. Slutsatsen av variationen av studie- 

och yrkesvägledarnas arbete är att den enskilda vägledaren har stor inverkan på sina eget 

arbete. Detta bekräftar även Skolverket 2007. Studie- och yrkesorienteringens utforming är 

den enskilda vägledarens ensak.  

 

Samtliga studie- och yrkesvägledare som har ingått i studien anser dock att det är vägledarens 

uppgift att bidra till elevers självkännedom. Likt karriärteorin CIP anser dem att det är 

vägledaren som ska ge individen redskap att tillägna sig självkännedom.  Utifrån vårt resultat 

har vi kunnat urskilja tre differenta arbetsätt på hur studie- och yrkesvägledare arbetar med 

självkännedom. Det bekräftande och belysande arbetssättet kan ses som en grund för att bidra 

till elevers självkännedom. Användandet av det belysande arbetssättet brukas tillexempel 

genom att i föreläsningar visa betydelsen av självkännedom i en studie- och yrkesvals 

process. Syftet med att använda det belysande tillvägagångssättet är att få eleven att få en 

ökad förståelse för vikten av att inneha självkännedom i en valprocess. Ett annat arbetssätt för 

att öka elevers självkännedom är det bekräftade arbetssättet. När vägledaren använder detta 

tillvägagångssätt vill vägledaren bekräfta individens egenskaper i vägledningssamtalet. 

Utöver de ovannämda arbetssätten finns det ytterligare ett tillvägagångssätt, nämligen det 

reflekterande arbetssättet. Vi hävdar att eleven bör vara utrustad med en viss självkännedom 

för att ha förmågan att kunna reflektera över hur den reagerar i olika situationer. När eleven 

har en viss mån av självkännedom kan individen få en förståelse för hur och varför denne 

handlar i differenta situationer. Valet till gymnasiet är en situation då eleven behöver kunna 

reflektera över varför individen göra sitt val. Det reflekterande arbetssättet används både i 

klassrums situationer och i det enskilda samtalet.  

 

Det beskrivna arbetssättet kan förenas CIP och pyramiden (se figur 2). Studie- och 

yrkesvägledarna kan genom att använda det bekräftande och belysande arbetssättet hjälpa 

individer att få självkännedom. Längst ner i pyramiden är självkännedom och kunskap om 

yrken belägen, vilket kan sammanlänkas med det bekräftande och belysande arbetssättet. 

Andra steget i pyramiden ligger förmågan att kunna lösa och ta karriärbeslut som skildras i 

CASVE- cykeln. Denna cykel består av fem steg, det andra och tredje steget behandlar 

förmågan att analysera karriärproblematiken och värdera olika alternativ. Dessa två steg 

innebär att kunna analysera sitt problem och värdera sina beslut vilket kräver en reflektion 

utifrån ens självkännedom.  Med hjälp av CIP och pyramiden drar vi slutsatsen att studie- och 

yrkesvägledare arbetar på tre differenta sätt med självkännedom. Trots att vi hävdar att det 

belysande och bekräftande arbetsättet är dem grundläggande arbetsätten, tror vi att det 

framförallt i klassrum är fördel att få eleverna att börja reflektera. Intuitionen bakom detta är 

att elever behöver börja någonstans att fundera över varför denne reagerar som den gör i olika 

situationer och varför den väljer som den gör. I Lgy 11 framgår det att elever är i behov av se 

följden av ett visst val. 

 

Om självkännedom skall få en större plats i vägledarens arbete behöver studie- och 

yrkesvägledarutbildningen ge självkännedom en större plats i utbildningen. För att kunna ha 

förmågan att kunna öka elevers självkännedom behöver vägledaren först arbeta med sin egen 
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självkännedom. Av den anledningen behöver studenter arbeta med sin egen självkännedom 

med hjälp av konkreta verktyg som sedan ska kunna omvandlas till elever. Om 

självkännedom kommer ut från sin undangömda vrå kan det vara nyckeln till att utveckla 

elevers självkännedom. Vi tror även att det behöver ske en förändring i styrdokumenten och i 

läroplaner för att belysa betydelsen av självkännedom. En förändring skulle tillexempel vara 

att i Lgr 11 utveckla vad ett väl underbyggt val innebär och vilka komponenter som behövs 

för att uppfylla detta. Skolverkets studie Undersökning av grundskolan 1995 skulle kunna 

fungera som en måttstock över vad studie- och yrkesorientingen ska ge för kunskaper. Mer 

forskning behöver impliceras för att öka kunskapen gällande hur vägledare arbetar med att 

bidra till elevers självkännedom. Forskningen bör vara omfattande och sträcka sig över hela 

Sveriges studie- och yrkesvägledare. Koncentrationen i forskningen borde vara att ta fram 

relevanta verktyg som kan bidra till elevers självkännedom. Sveriges studie- och 

yrkesvägledare skulle kunna prova olika verktyg och analysera resultatet utifrån både en 

vägledares perspektiv och elevperspektiv. Studie- och yrkesvägledare behöver bidra till 

elevers självkännedom för att eleverna ska finna sig själva i en värld full av möjligheter. 
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Bilagor 

Bilaga 1- Intervjufrågor 

Om dig och din tjänst 

1. Hur ser din tjänst ut på denna skola? 

2. Hur många elever har du på din tjänst? 

3. Hur länge har du arbetat som studie- och yrkesvägledare? 

Om självkännedom – Ur ett studie- och yrkesvägledare perspektiv 

1. Definiera vad självkännedom är för dig? 

2. Arbetar du med bidra till elevernas självkännedom idag? 

3. Hur arbetar du för att bidra till elevernas självkännedom idag? 

Om, Nej: Vad gör att du inte arbetar med självkännedom? 

4. Är arbetet med att bidra till självkännedom en uppgift för vägledaren? 

5. Samarbetar du med annan personal på skolan kring att bidra med elevernas 

självkännedom? 

6. Hur betydande är självkännedom i en studie eller yrkesvals process? 

7. Övrigt att tillägga? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


