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Sammanfattning 
 

Syftet med den här studien var att undersöka om det finns några skillnader i hur 
gymnasieelever ser på sin framtid när det gäller studier och arbete, och om de anser att 
de får sina vägledningsbehov tillgodosedda. Här jämförde jag elevernas svar utifrån om 
de gick högskoleförberedande eller yrkesprogram samt kön, klass och bostadsort. För att 
ta reda på detta gjorde jag en kvantitativ enkätundersökning med 250 gymnasieelever i 
årskurs 3 i en Norrlandskommun. Resultaten jag fann var att elever från 
högskoleförberedande program, övre klass, som bor i stad och är killar, generellt har 
större handlingshorisont. De vet i större utsträckning vilken utbildning de vill gå och ser 
sig i större utsträckning ha mycket goda möjligheter att få arbete i framtiden. Resultaten 
visade också att gymnasieelever har större handlingshorisont, om de har stor 
självkännedom och kunskap om var de kan hitta information om olika utbildningar och 
yrken. Nästan hälften av eleverna hade fått alla sina behov av vägledning bemötta av en 
studie- och yrkesvägledare. De svarade också i högre grad att de har stor självkännedom 
och yrkeskunskap, vilket visar på hur viktig bra studie- och yrkesvägledning är. 

 

Sökord: högskoleförberedande, yrkesförberedande, kön, klass, bostadsort, 
framtidsperspektiv. 
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Inledning 
 

Ett stort problem som vi har på arbetsmarknaden i Sverige idag är att 
ungdomsarbetslösheten är väldigt hög. I mars 2014 låg den totala arbetslösheten på 8,6 
procent medan ungdomsarbetslösheten vid samma tid låg på 26,9 procent (SCB 2014). Det 
betyder att ungdomarnas föräldrar har drygt tre gånger så stor chans att få jobb som deras 
barn. Jämfört med andra länder i Europa så följs den allmänna arbetslösheten och 
ungdomsarbetslösheten åt, men inte i Sverige. Sveriges arbetslöshet ligger under snittet i 
Europa medan ungdomsarbetslösheten ligger över genomsnittet (Ekonomifakta 2013). 
Risken vid ungdomsarbetslöshet är att en del ungdomar hamnar i långtidsarbetslöshet och 
har mycket svårt att komma in på arbetsmarknaden, för att de anses då inte lika attraktiva 
som personer som har arbetslivserfarenhet. Framöver, säger prognoserna, kommer antalet 
unga att minska och antalet pensionärer att öka, därför är det viktigt att ungdomar kommer 
in på arbetsmarknaden, får den kompetens som behövs och hjälper till att finansiera 
välfärden istället för att öka samhällsbördan (Stråberg 2011). 

Efter gymnasiet ska ungdomarna stå på egna ben och ta ansvar för sin framtid och karriär, 
ett viktigt steg i livet som kan upplevas på olika sätt. Samtidigt så har ungdomar många 
valmöjligheter efter gymnasiet (med viss förutsättning att de klarar gymnasiet). De kan 
studera vidare på högskola eller yrkeshögskola, läsa upp behörigheter på Vux, studera på 
folkhögskola, söka jobb eller dylikt. Frågan är om de ser dessa möjligheter? Gör de upp en 
aktiv plan för tiden efter gymnasiet eller skjuter de upp beslut och tar de möjligheter som 
erbjuds? Påverkas ungdomarna negativt i sina beteendemönster av att det råder stor 
ungdomsarbetslöshet på arbetsmarknaden, eller berörs de inte av det?  

Det står i gymnasieskolans läroplan (Skolverket 2011, 6)  att  ett  av  skolans  uppdrag  är  ”att  
förbereda  eleverna  för  att  arbeta  och  verka  i  samhället”.  Vidare  står  det under rubriken 
”Utbildningsval  – arbete och samhällsliv”,  bland annat att skolans mål är att varje elev: 

- ”utvecklar  sin  självkännedom  och  förmåga  till  studieplanering”   
- ”ökar  sin  förmåga  att  analysera  olika  valmöjligheter  och  bedöma  vilka  konsekvenser  

dessa  kan  ha” 
- ”har  kännedom  om  arbetslivets  villkor, särskilt inom sitt studieområde, samt om 

möjligheter  till  fortsatt  utbildning,  praktik  och  arbete  i  Sverige  och  andra  länder”(ibid 
13-14). 

Uppfylls dessa mål? – är min fråga.  Kan det vara så att olika elever behöver olika mycket 
hjälp i dessa frågor? Idag är gymnasieskolan i Sverige uppdelad så att behöriga elever kan gå 
ett högskoleförberedande program som förbereder dem inför vidare studier, eller ett 
yrkesprogram som förbereder eleverna inför ett särskilt yrke. Däremot har eleverna som går 
ett yrkesprogram också rätt att kunna välja att läsa upp behörighet för högskolestudier. Här 
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kan man fråga sig om elever som går på högskoleförberedande program respektive 
yrkesförberedande program ser annorlunda på sin framtid och upplever olika behov av 
studie- och yrkesvägledning? Eller  kan  det  vara  andra  faktorer  som  ”styr”  detta  oavsett  
vilken typ av program eleverna går? Ur mitt eget perspektiv som blivande studie- och 
yrkesvägledare, känns det viktigt att få en bättre förståelse för ungdomars olika behov av 
vägledning så att dessa behov på ett bättre sätt kan bemötas.  

 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med det här arbetet är att undersöka om det finns några skillnader i hur 
gymnasieelever på studieförberedande program respektive yrkesprogram ser på sin framtid 
när det gäller studier och arbete, och om de anser att de får sina vägledningsbehov 
tillgodosedda.  

Forskningsfrågor: 

1. Hur ser gymnasieelever på studieförberedande respektive yrkesprogram på sin 
framtid vad gäller studier och arbete? 

2. Finns det några ytterligare skillnader i elevernas svar som har att göra med kön, klass 
och bostadsort? 

3. Hur ser gymnasieeleverna på sitt behov av vägledning och tillgodoses detta behov av 
vägledaren? 
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Bakgrund 
 

Läget på arbetsmarknaden för ungdomar 
Arbetsmarknaden har förändrats mycket i Sverige på 25-30 år. Det sker snabba och 
kontinuerliga förändringar och en individ byter arbete och yrke i mycket högre grad än förr 
(Lindh & Lundahl 2008, 55). Arbetsmarknaden har också förändrat sig på det sättet att den 
har blivit mer individualiserad, det vill säga att ansvaret för att planera och forma sin karriär 
och att lyckas i arbetslivet läggs på individerna själva. Det innebär t ex att om någon går 
arbetslös anses felet ligga hos personen själv snarare än hos samhället. Det för med sig att 
samhällsinstitutioner i mindre grad tar ansvar för att hjälpa individer att få ett arbete 
(Lidström 2009, 20, 22). 

Det har inte gjorts så många studier i Sverige om ungdomars övergångar från skola till 
arbetsmarknaden (ibid 14), men intresset för ämnet har ökat på senare år. Lidström (2009) 
tar upp en undersökning som visar att den här övergången ser väldigt olika ut. I studien 
jämfördes flera länder, däribland Sverige, och de ungas karriärmönster delades in i fem 
kategorier:  

1. Smidiga och direkta 
2. Institutionellt reparerade 
3. Drivna av mer originella mål 
4. Nedåtgående 
5. Stagnerade och fragmenterade (ibid 18). 

Detta visar på att en del ungdomar kommer smidigt in på arbetsmarknaden, medan andra 
går långtidsarbetslösa och riskerar att bli exkluderade från samhället (ibid 23-25). Olofsson 
m.fl. (2012, 26) tar upp möjliga orsaker till varför ungdomar har svårt att ta sig in på 
arbetsmarknaden. De nämner dessa förklaringar: 

x Ungdomar har liten arbetslivserfarenhet och tros därför vara mindre produktiva än 
medelålders och äldre. 

x Arbetsgivare vill hellre anställa personer som har erfarenhet från liknande arbeten, 
för att undvika att ta risker. 

x Det är svårt för arbetsgivare att värdera arbetsförmågan hos nyutbildade, som inte 
har arbetslivserfarenhet. 

x Ju högre krav det blir i samhället på utbildning för att få arbete, desto svårare blir det 
för personer med låg utbildning att få arbete. 

Det har också visat sig att det tar i genomsnitt allt längre tid för unga vuxna att etablera sig 
på arbetsmarknaden och få ett fast jobb. Mellan åren 1990-2006 steg den genomsnittliga 
etableringsåldern från 21 år till 28 år (SOU 2006:102, 152, Samverkan för ungas etablering 
på arbetsmarknaden). Här visar svensk forskning också på att det finns traditionella sociala 
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ojämlikheter som hänger samman med klass, kön och etnicitet. Den visar att män generellt 
klarar sig bättre i arbetslivet än kvinnor, lågutbildade har svårare att få jobb och likaså 
individer med etniskt ursprung från andra länder än Sverige (SOU 2007:112, 41-42, Nya 
förutsättningar för arbetsmarknadsutbildning). Forskning visar också på att ungdomar ser på 
sina valmöjligheter olika utifrån vilket kön, klass och etnicitet de har (Lindh & Lundahl 2008, 
61).  

Om man ser till vilka yrken de vuxna har motsvarar det i liten grad ungdomarnas 
önskedrömmar. Det finns alltså generellt färre drömjobb och fler arbeten som är mindre 
attraktiva för ungdomar på arbetsmarkanden. I en undersökning av statens offentliga 
utredningar (SOU 2004: 43, Den könsuppdelade arbetsmarknaden) trodde 46 procent av 
tjejerna gymnasieeleverna i årskurs 3 och 44 procent av killarna, att det skulle bli svårt att få 
drömjobbet. De skäl de anger till att det kommer att bli svårt att få drömjobbet är bland 
annat: hög konkurens, svårt att ta sig in på utbildningen, har för dåliga betyg, svårt att hålla 
motivationen uppe (ibid 121-124). Dessutom har vissa studier visat att elever kan stöta på 
hinder i skolan om de aspirerar på karriärer som går emot den klass-, köns och 
etnicitetspräglade strukturerna på den svenska arbetsmarknaden (Sawyer 2006, 191).  

Enligt undersökningar som högskoleverket (2012)  har gjort så är det också fler ungdomar 
som går direkt från gymnasiet till högskolan än tidigare, vilket de bland annat tror beror på 
att arbetsmarknaden har blivit sämre för ungdomar. I kommunen där jag genomfört min 
undersökning, låg den totala arbetslösheten i mars 2012 på 8 procent och 
ungdomsarbetslösheten på 19 procent. 

 

Kön kan påverka ungdomars framtidsperspektiv 
Vilken social bakgrund ungdomarna kommer ifrån kan ha betydelse när det gäller hur 
uppfattning om kön påverkar deras gymnasieval. Högutbildade föräldrar är till exempel, 
enligt svensk forskning, mer öppna för icke könstypiska val (SOU 2004:43, 127-128). Det är 
också inom de yrken som kräver längre utbildning som könssegregeringen minskat mest. 
Däremot i de yrken som kräver kortare utbildning förändras könsfördelningen ganska 
långsamt (ibid 88-89). Denna trend kan man också se om vi ser till hur gymnasieeleverna i 
Sverige är fördelade på olika gymnasieprogram läsåret 2013/2014 (se tabell 1 nedan). I de 
sex gymnasieprogram som inte finns med i tabellen (ekonomi, naturvetenskap, restaurang 
och livsmedel, handel och administration, samhällsvetenskap och barn och fritid) ligger 
andelen kvinnor på 51-64 procent. Av tabellen kan vi se att yrkesprogrammen generellt är 
mer könsfördelade än de högskoleförberedande programmen, bortsett från det 
humanistiska och teknikprogrammet. Tabellen visar också att det är fler killar som går 
gymnasieprogram som domineras av tjejer, än det är tjejer som går program som domineras 
av killar.  
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Tabell 1 – Lägst antal kvinnor och män på gymnasieprogrammen läsåret 2013/2014 i hela Sverige. 

Gymnasieprogram Lägst andel kvinnor Gymnasieprogram Lägst andel män 
VVS och fastighet 3 % Hantverk 7 % 
El och energi 4 % Vård och omsorg 18 % 
Bygg och anläggning 7 % Humanistiska 18 % 
Industriteknik 11 % Hotell och turism 20 % 
Fordon och transport 14 % Naturbruk 32 % 
Teknik 16 % Estet 34 % 
Källa: Skolverket, Siris 2013 

 

I jämförelse med hur könsfördelningen såg ut på gymnasieprogrammen 2002 ser vi dock en 
liten ökning för tjejer på bygg- och anläggnings, industritekniska- och fordons och 
transportprogrammet. Om vi jämför med hur det såg ut 2002 ser vi också att andelen killar 
har ökat på barn- och fritids- och vård och omsorgsprogrammet, men minskat på 
hantverksprogrammet (ibid 92). 

Ser vi till vad ungdomar själva säger om sina valstrategier till gymnasiet, kunde James Dresch 
och Anders Lovén i sin enkätundersökning 2005 (619 elever i årskurs 9 från olika orter 
spridda över södra Sverige) identifiera tre stycken valstrategier när eleverna ska välja till 
gymnasiet: 

1. Skjuter delvis upp yrkesvalet och väljer ett program som håller vägarna öppna, 
vanligtvis ett teoretiskt program. 
 

2. Väljer ett yrkesförberedande program och har ganska klara framtidsmål. 
 

3. Väljer program som är antingen yrkeförberedande eller en blandning av teori och 
praktik (till exempel estetiska-, barn- och fritid- och omvårdnadsprogrammet). Här 
finns främst flickor och den här gruppen uttrycker generellt mer osäkerhet inför 
framtiden. 

27 procent av eleverna, och en större andel pojkar, uttrycker också att de hellre skulle jobba 
än gå gymnasiet, om den valmöjligheten fanns. När eleverna i samma undersökning ovan väl 
hade gjort sina val ansåg de flesta att de hade valt själva utan påverkan av andra. Fast en viss 
andel av eleverna nämnde att dessa personer haft betydelse för deras val: 

x Föräldrar – 49 % 
x Studie- och yrkesvägledare – 40 % 
x Kompisar – 40 % 
x Lärarna – 25 % 
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Något som däremot i stor utsträckning påverkade högstadieelevernas val var intresse. Hela 
90 procent av eleverna uttryckte att de valt ett gymnasieprogram som intresserade dem 
(Dresch och Lovén 2010, 44-45, 47). 

I en undersökning av statens offentliga utredningar (SOU 2004: 43), som nämnts tidigare, 
fick gymnasieelever svara på vilka de tror kommer att påverka dem i deras yrkesval (se figur 
1). 

 

Figur 1 – Vilka tjejer och killar i årskurs 3 på gymnasiet tror påverkar dem i deras yrkesval, i procent. 
Källa: SOU 2004:43, Den könsuppdelade arbetsmarknaden, s 125. 
 
 

Denna undersökning från 2002 visar att pojkar i gymnasiets årskurs 3 i större utsträckning 
tror att förebilder, kompisar och syskon kommer att påverka dem i deras yrkasval, än vad 
flickor i samma ålder tror. Flickorna tror främst att deras föräldrar kommer att påverka dem 
och en högre andel än pojkarna tror att mamman kommer att påverka dem. Däremot tror 
pojkar och flickor i lika hög grad att deras pappa kommer att påverka dem, medan väldigt få 
av båda könen tror att studie- och yrkesvägledaren eller lärare kommer att påverka dem i 
deras yrkesval (ibid 125). Denna undersökning visade också att alla elever i årskurs 5 visste 
vad de ville bli i framtiden, medan det i årskurs 9 och årskurs 3 på gymnasiet var 16 procent 
som inte visste. De flesta av dem var flickor, men de kunde ofta ange något område de ville 
arbeta inom, närmare hälften skrev att de ville jobba med människor på något sätt (ibid 121-
124). 

Jämför man dessa två undersökningar ser man att procentalen är högre för högstadieelever 
än för gymnasieelever, vilket kan visa på att högstadieelever tar mer intryck från personer i 
sin omgivning än gymnasieelever, när det gäller val för framtiden.  
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När det gäller högskola visar högskolestatistiken att unga kvinnor är mycket mer benägna att 
gå högskola än unga män. Till exempel om vi ser till årskullen född 1987 så hade nästan 52 
procent av kvinnorna börjat studera på högskola vid 24 års ålder, men bara 36 procent av 
männen. Totalt i gruppen var det nästan 44 procent som vid 24 års ålder läste på högskola 
(Högskoleverket 2012, 3, 8).  Detta är ingen ny trend, utan det har sett ut så i mer än 20 år 
(SOU 2004:43, 103-104). I kommunen jag kommer att undersöka ligger siffrorna på nästan 
exakt samma när det gäller hur stor andel 24-åringar som söker sig till högskolan, jämfört 
med hela riket. Skillnaderna ligger på maximalt 1,5 procentenheter, både när det gäller 
siffrorna för kvinnor, män och båda grupperna tillsammans (Högskoleverket 2012). 

 

Klassbakgrund kan påverka ungdomars framtidsperspektiv 
Sara Högdins (2007, 88) enkätundersökning av cirka 1 200 högstadieelever, visar att elever 
med lågutbildade föräldrar i större utsträckning än elever med högutbildade föräldrar 
uppger att det är svårt att hänga med skolundervisningen och att de inte tänker studera på 
högskola. Jämför man med statistik för läsåret 2013-2014 för gymnasieskolan för hela riket 
(Skolverket 2013), har 57-73 procent av eleverna som valt ett högskoleförberedande 
program också minst en förälder som har läst på högskola. Samma siffra för elever som går 
yrkesprogram är mycket mindre, 25-39 procent.  

Vad beror det på att elever i stor utsträckning följer i sina föräldrars fotspår, när det gäller 
utbildnings- och yrkesval? Här talar forskare om habitus, det vill säga de värderingar, 
beteenden och uppfattningar om världen och sig själv och sina möjligheter, som individen 
har antagit utifrån sin omgivning under sin uppväxt (se t ex Öhlin, 2010, 55-56). Nadya A. 
Foud och Michael T. Brown (2000) hävdar att ju mer en persons sociala ställning skiljer sig 
från medelklassen, desto större påverkan har den sociala klassen också på individens 
världsbild och utveckling. Svensk forskning visar också på att de som tillhör överklassen och 
arbetarklassen är de som känner starkast samhörighet med sin klass (Bengtsson och 
Berglund 2010, 38). 

Enligt Matthew A. Diemer och Saba Rasheed Ali (2009, 247, 249-250, 257-258) har 
bemötandet från omgivningen också betydelse för vad en individ tror sig om att kunna 
uppnå. Individer från högre sociala klasser gynnas genom att de får mer stöd i sina studier av 
föräldrar och lärare och de har större förväntningar på sig att söka till högre studier. 
Däremot har individer från de lägre samhällsklasserna i mindre utsträckning tillgång till dessa 
resurser, i stället kan de möta motsatta förväntningar av sin omgivning. Detta får ofta 
långsiktiga konsekvenser för individernas karriärutveckling och vad de yrkesmässigt lyckas 
uppnå i livet. David L. Blustein, Matthew A. Diemer m.fl. (ibid 253-254) har funnit i sin 
forskning att hur ungdomar ser på arbete också skiljer sig åt beroende på klass. Ungdomar 
från lägre social klass tenderade att se på arbete som ett sätt att överleva eller nödvändigt 
för att  få  livet  att  ”gå  ihop”.  Ungdomar från högre social klass tenderade att se arbete som 
ett sätt att skapa sig en identitet, få livstillfredställelse och kunna klättra i karriären.  
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Bostadsort kan påverka ungdomars framtidsperspektiv 
Lokala variationer inom ett land har betydelse för ungas etablering på arbetsmarknaden. 
Beroende på var man bor så har man olika möjligheter och utvecklar olika planer för att få 
ett fast arbete, t ex är det färre ungdomar från glesbygdskommuner som går vidare till 
högskolan (Lidström 2009, 16-17). Vad  som  anses  som  ett  ”högstatusyrke”,  kan  variera  var  
och under vilka förhållanden man växer upp, vad det finns för attityder i ens familj eller 
bostadsområde och vilka förebilder som finns tillgängliga. Individerna påverkas av vilka typer 
av yrken som finns  ”runtomkring”  dem,  det  är  till  exempel  svårt  att  utveckla  intresse  för  
yrken man inte hört talas om (Diemer och Ali 2009, 251, 253). Ulf Gruffman (2010, 63, 84) 
fann i sin enkät- och intervjuundersökning med 112 elever i årskurs 9, att pojkar med 
medelklassbakgrund som valde yrkesprogram ofta kom från mindre orter. Han skriver: 

”Genom  att  växa upp i ett litet samhälle dominerat av en manlig arbetarkultur tycks 
medelklasspojkarna  ha  tillägnat  sig  en  manligt  praktisk/teknisk  habitus…  med  motsvarande  
livsstil.”  (ibid 84) 

Medelklassflickorna i samma undersökning som valt yrkesprogram till gymnasiet, hade mest 
valt hantverksprogrammet med inriktning frisör, omvårdnadsprogrammet och handels- och 
administrationsprogrammet. Motiveringen var att de ville arbeta praktiskt, kreativt och 
socialt, vilket motsvarar en generellt feminin habitus. Däremot kunde de flesta tänka sig att 
studera vidare senare på högskola (ibid 85). 

Högskoleverkets statistiska analys från 2012 (s. 4) visar också att det är stora skillnader 
mellan olika län, vilken benägenhet unga vuxna har att söka till högskolan. Till exempel i 
Uppsala län var det 48,6 procent av antalet 24-åringar födda 1987 som börjat studera på 
högskola, vilket lägger det länet i toppen på listan. Lägst var siffran för Jämtlands län som låg 
på 37, 5 procent. Däremot kan de även skilja mellan närliggande kommuner. I Stockholms 
län ligger t ex Danderyd och Lidingö högst upp med 76 respektive 72 procent, medan 
kommunen Upplands-Bro i samma län ligger på 33 procent. Detta visar att hur stor andel av 
en kommuns befolkning som har högskoleutbildning, också påverkar hur stor andel som 
söker sig till högskolan (ibid 5).  

 

Forskning kring ungdomars behov av vägledning 
När det gäller forskning om vägledning för unga berör den mest vägledningen för 
högstadieelever medan få studier har gjorts om vägledningen för gymnasieelever (Lundahl 
2010, 23). Forskningen har också visat att vägledningens fokus skiljer sig åt om den utövas i 
skolan eller av arbetsförmedlingen. Skolans vägledare betonar det fria valet medan 
arbetsförmedlare betonar realistiska val med begränsade möjligheter (Lidström 2009, 28). 
Vägledningen i gymnasieskolan beskrivs dessutom som bristfällig med dålig koppling till 
arbetslivet (SOU 2006:102, 76). Även om arbetsmarknaden har blivit mer komplicerad och 
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svåröverskådlig så har inte vägledningen utvecklats i samma takt för att kunna möta 
behoven (ibid 72). 

När det gäller forskning angående det vägledningsbehov som gymnasieelever i Sverige 
uttrycker, gjorde t ex Ulf Gruffman och Gunnar Schedin en enkätundersökning med 426 
gymnasieelever som sökte studie- och yrkesvägledning i början av 2003. Den visade att 
dubbelt så många flickor söker vägledning som pojkar. Den visade också att elever från övre 
medelklasshem söker vägledning i något högre grad och att elever från arbetarhem i något 
lägre grad. Här märktes skillnaden tydligt hos flickor, att ju högre social bakgrund de hade, i 
desto större utsträckning sökte de vägledning, medan för pojkar såg mönstret likadant ut 
oavsett social bakgrund. Detta mönster fortsatte även när de jämförde årskurs 1, 2 och 3 och 
att flickor från övre medelklasshem sökte vägledning i större utsträckning oavsett vilket 
gymnasieprogram de gick. Pojkar som gick studieförberedande program sökte i större 
utsträckning vägledning än pojkar som gick övriga program, oavsett social bakgrund. 
Däremot sökte flickor från övre medelklasshem som gick övriga program i mycket större 
utsträckning vägledning än flickor med samma sociala bakgrund, som gick 
studieförberedande program (2010, 92-95). 

I Dresch och Lovéns enkätundersökning (2010) av högstadieelever som nämnts tidigare, 
tyckte 78 procent att det var viktigt att ha någon att prata med om gymnasievalet. Av dessa 
tyckte 76 procent att det var viktigt att prata om sitt gymnasieval med föräldrarna, 62 
procent tyckte studie- och yrkesvägledaren och 60 procent tyckte kompisar. 84 procent av 
eleverna förväntade sig att studie- och yrkesvägledaren gav dem information om 
utbildningar, antagningsvillkor och vilka yrken som finns.  Några ville även få information om 
hur arbetsmarknaden såg ut, men det nämndes i mycket mindre utsträckning. Drygt hälften 
av eleverna förväntade sig att kunna prata igenom sin situation med studie- och 
yrkesvägledare, få hjälp att identifiera sina starka och svaga sidor, reda ut vilka yrken man 
passar för och få nya idéer och infallsvinklar.  I enkätundersökningen tyckte 39 procent att 
det är mycket reklam, det är svårt att få tydlig information om de olika valalternativen och 
det kan finnas flera skolor med liknande program. Även om eleverna har bestämt vad de ska 
söka uttryckte flera att de var öppna för nya förslag. Fler flickor än pojkar uttryckte att det 
var svårt att välja till gymnasiet, vilket också gjorde att de uttryckte större behov av 
vägledning (ibid 43, 45, 47-48). Sammantaget kan man säga att högstadieelevernas behov av 
vägledning skiftade, allt ifrån att: 

¾ Att bli sedd – någon ser mig, lyssnar på mig och förstår mig. 
¾ Information – vilka valalternativ finns det? Vad innehåller dem? Vad kräver dem? Hur 

ser framtiden ut för olika yrken? 
¾ Att hitta, förstå, sortera och värdera information – då det finns många alternativ 

som är svåra att överblicka. 
¾ Nya alternativ – att se på sin situation på nya sätt. 
¾ Att fatta beslut – har valångest, kan inte avväga eller vågar inte välja bort något. 
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¾ Stöd och uppmuntran – vågar inte tro på sig själv. 
¾ Motivation – varför ska jag satsa på det här? 
¾ Förstå sig själv och livet – Vem är jag? Vad vill jag? Vad kan jag?  
¾ Bekräftelse – att  få  professionell  feedback  på  mina  ”valtankar”. 

En elev kan sen ha flera av dessa behov som går in i varandra i en unik mix (ibid 52-53). 

Bemöttes dessa vägledningsbehov av studie och yrkesvägledaren? Både ja och nej enligt den 
här undersökningen. Överlag var förväntningarna högre än uppfattningarna om erhållen 
hjälp. 66 procent av eleverna uttryckte att de hade fått information medan bara 21 procent 
uttryckte att de fått hjälp med att identifiera sina starka och svaga sidor av studie- och 
yrkesvägledaren, fast närmare 60 procent uttryckt att de förväntat sig detta. Däremot 
uppger också många elever att de innan samtalet inte visste vad vägledningssamtalet skulle 
handla om, 35 procent av eleverna uttryckte att de inte visste vad studie- och 
yrkesvägledaren kunde hjälpa dem med. Dresch och Lovén skriver att det verkar som om 
vägledarna har lättare för att kartlägga elevernas nuvarande framtidsplaner, diskutera 
osäkerhet och ge information, och svårare att vidga perspektiv och arbeta med elevernas 
självkännedom (ibid 48-49, 51). 

2013 kom Skolverket ut med nya allmänna råd för studie- och yrkesvägledningen. De menar 
att eleven behöver: 

x ”Bli  medveten om sig själv 
x Bli medveten om olika valaternativ, såsom olika utbildningar och yrken 
x Bli medveten om relationen mellan sig själv och valalternativen 
x Lära sig fatta beslut 
x Lära  sig  att  genomföra  beslut”  (ibid 12) 

Detta menar de kan ske både genom vägledning i snäv bemärkelse, vilket är den vägledning 
som studie- och yrkesvägledaren ger individuellt eller i grupp, och genom vägledning i vid 
bemärkelse. Det innefattar all verksamhet som kan hjälpa eleverna att bli medvetna om och 
lära sig punkterna här ovan. Det kan t ex vara undervisning som arbetslivet, studiebesök, 
aktiviteter för att öka självkännedomen eller praktiska arbetslivserfarenheter, som praktik 
eller prao. Studie- och yrkesvägledning i vid bemärkelse innefattar alltså inte bara studie- 
och yrkesvägledaren utan också andra personalgrupper på skolan. 

 

Karriärteorier 
De teorier som jag kommer att ha som teoretiska utgångspunkter är dels karriärteorin 
Careership av Phil Hodkinson och Andrew C. Sparkes och karriärteorin A Cognitive 
Information Processing Approach (CIP) av Gary W. Peterson, James P. Sampson Jr, Janet G. 
Lenz och Robert C. Reardon.  
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Careership-teorin  utgår  från  att  människor  fattar  karriärval  efter  vilken  ”handlingshorisont”  
de uppfattar att de har (Hodkinson & Sparkes 1997, 34). Det som en person ser som 
”möjliga” alternativ  kan  för  en  annan  person  te  sig  som  ”omöjliga”  alternativ,  beroende  på  
olika faktorer som till exempel kultur, uppfattningar om kön, uppfattningar om status och 
resurser, utbildning och arbetserfarenheter (ibid 34-36). Teorin menar vidare att människors 
karriärsbeslut kan delas in i tre integrerade dimensioner (ibid 29):  

1. Pragmatiskt rationellt beslutsfattande – beslutet  är  förnuftigt  och  ”nyttigt”  enligt  
den handlingshorisont personen har som fattar beslutet. Valen görs ofta inte 
metodiskt utan är snarare byggda på känslor/attityder och vinklad information från 
någon som individen känner. Valen är inte alltid långsiktiga, utan kan vara ett försök 
att förlänga det nuvarande eller vara ett svar på möjligheter som dyker upp. 
Dessutom går karriärval ofta till så att personen i fråga accepterar ett alternativ 
snarare än väljer bland flera (ibid 33). 
 

2. Integration med andra – i den sociala integrationen med andra får individer en 
uppfattning  om  sin  egen  ”ställning”  och  sina  möjligheter  i  förhållande till andra, vilket 
präglar  hur  de  ser  på  sig  själva.  Den  ”ställning”  som  individer  uppfattar  att  de  har  
påverkar också deras karriärval. Den kultur som individen växer upp i bidrar också till 
att forma personens uppfattningar, värderingar och normer, vilket kan öppna men 
också begränsa individens handlingshorisont när denne gör sina karriärval (ibid 33, 
36). 
 

3. Vändpunkter och rutinperioder – när något händer i en persons liv kan det resultera 
i  en  ”vändpunkt”,  det  vill  säga  att  personen  tvingas  omvärdera och utvärdera sitt liv 
och vad man vill och söka nya alternativ. Dessa vändpunkter gör att människor gör 
karriärval av olika slag och vändpunkterna kan göra att personens identitet och 
habitus  förändras  på  olika  sätt.  Mellan  vändpunkterna  är  det  ”rutin-perioder”,  då  
individen  ”lever”  i  konsekvenserna  av  det  som  hände  i  vändpunkterna.  Det  kanske  
blev som personen tänkte sig eller inte, vilket då kan leda till en ny vändpunkt eller 
att personen accepterar sin nya situation och kanske vänjer sig och blir nöjd med den 
(ibid 39-40). 

Careership-teorin menar däremot inte  att  beslut  är  ”förutsägbara” utifrån t ex social klass 
och kön, men att karriärbeslut alltid sker i en kontext. Personens habitus eller  ”uppfattning  
om  världen  och  sina  möjligheter  i  den”,  kan stegvis förändras om personen ständigt får ny 
information, gör nya erfarenheter och möter nya situationer (ibid 34). Utifrån den här teorin 
tänker jag särskilt se på vilken handlingshorisont gymnasieeleverna har och om det finns 
olika mönster i elevernas svar utifrån kön, klass, bostadsort och vilken typ av 
gymnasieprogram de går. Detta tänker jag sedan jämföra med tidigare forskning och koppla 
till den hjälp de har fått av studie- och yrkesvägledare. 
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CIP-teorin är en modern utveckling av Parsons matchningsteori, som säger att det finns tre 
nyckelfaktorer när människor ska göra karriärval, nämligen (Peterson, Sampson, Lenz & 
Reardon 2002, 313): 

1. En tydlig bild av dig själv – självförståelse  
2. Kunskap om olika yrken och vad de kräver – yrkeskunskap  
3. Förmågan att se samband mellan punkt 1 och 2 – kan göra bra karriärval 

Denna teori tänker jag använda för att se om eleverna tycker sig ha denna kunskap och om 
skolan hjälper dem att få den. Även här tänker jag se om jag kan urskilja mönster av likheter 
och skillnader utifrån klass, kön och bostadsort samt om de går ett yrkesförberedande eller 
ett högskoleförberedande program. Sedan tänker jag koppla detta till vägledning: är den 
vägledning som gymnasieeleverna får tillräcklig och relevant? 
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Metod 

Datainsamlingsmetod 
För att kunna studera hur gymnasieelever ser på sin framtid när det gäller studier och 
arbete, i vilken utsträckning de anser sig behöva studie- och yrkesvägledning och om det 
finns några skillnader utifrån klass, kön och bostadstort och vilken typ av gymnasieprogram 
de går, valde jag att göra en kvantitativ enkätundersökning. En enkät ansåg jag vara en 
lämplig insamlingsmetod av empiri i det här fallet, eftersom jag ville få en bred översiktlig 
bild med många respondenter och sedan kunna ange svaren i frekvenser (Trost 2012, 23). 
Nackdelar med en enkätundersökning är dock att man inte kan fråga vidare och få en 
djupare förståelse för respondenternas svar och man kan missa viktiga nyanser i deras svar, 
då de till stor del får välja mellan fasta svarsalternativ (Denscombe 2009, 54-56).  

Enkäten delade jag in i två områden utifrån mitt syfte och mina frågeställningar:  ”Hur  du  ser  
på  din  framtid  när  det  gäller  studier  och  jobb”  och  ”Hur  du  ser  på  skolans  studie- och 
yrkesvägledning”. Därtill inledde jag med en del bakgrundsfrågor för att kunna dela in 
eleverna efter kön, klass och bostadsort. I enkäten använde jag mig mycket av attitydfrågor 
med svarsalternativ som går att rangordna. (Trost 2012, 19, 69).  Till sju av frågorna använde 
jag mig även av svarsalternativ i form av påståenden, där eleverna i fyra av frågorna hade 
möjlighet att välja mer än ett alternativ. Två av dessa frågor fick jag inspiration till från en 
tidigare enkät (Lundahl 2008, 3). Jag hade även med två öppna frågor i anknytning till frågan 
innan, dessa fick jag inspiration till utifrån boken  ”Examensarbetet i lärarutbildningen”  av  
Johansson och Svedner (2006, 34). 

När jag utformade frågorna till enkäten (se bilaga 2) försökte jag göra dem så tydliga och 
enkla som möjligt och placerade dem i en ordning för att försöka möta gymnasieeleverna 
där de är. Jag lade t ex frågorna om framtiden först då jag tänker att det generellt är ett mer 
aktuellt ämne för eleverna. Jag har nyligen gjort en 8 veckors praktik på en gymnasieskola, 
vilket jag också upplevde som en stor hjälp när jag formulerade frågorna, då jag nyligen 
pratat med elever och varit ute i klasser kring de frågor som enkäten berör. En nackdel var 
att jag inte kunde prova enkäten på några elever innan själva undersökningen gjordes, på 
grund av att de hade skollov. Däremot fick två studie- och yrkesvägledare, som jobbar på en 
gymnasieskola, och min handledare på universitetet titta på enkäten innan och ge feedback 
på den. 

 

Urvalsgrupp 
Jag ansåg att gymnasieelever i årskurs 3 var en lämplig urvalsgrupp för undersökningen, då 
de står inför att sluta gymnasiet och måste ta ställning till vad de ska göra sedan. Dessutom 
gjorde jag enkätundersökningen på vårterminen, då en del elever redan har en plan över vad 
de ska göra efter gymnasiet och eventuellt sökt till olika utbildningar. Totalt antal 
gymnasieelever i årskurs 3 som går i kommunen var 928 i oktober, det här läsåret 
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(Skolverket, Siris 2013). Av dem var det 250 elever som deltog i undersökningen. 51,2 
procent av dem gick ett högskoleförberedande program och 48,8 procent gick ett 
yrkesförberedande program. Om man ser till hela kommunen totalt så är det cirka 46,7 
procent som går ett yrkesprogram och cirka 53,3 procent som går ett högskoleförberedande 
program (Skolverket, Siris 2013).  

I enkätundersökningen använde jag mig i första hand av ett bekvämlighetsurval (Trost 2012, 
31), då jag var tidsbegränsad i min undersökning och endast hade möjlighet att göra 
undersökningen i en kommun i Norrland. Jag skickade ett mail (se bilaga 1) till mentorer för 
varje klass i årskurs 3 på de kommunala skolorna i kommunen. Utifrån de svar och kontakter 
jag fick kunde jag sedan boka in tider då jag fick komma och besöka 16 olika klasser med 7-
28 elever, under två veckor. Jag fick tag på lärare så att jag kunde besöka en klass av varje 
gymnasieprogram, utom handels- och administration-, hotell och turism- och VVS och 
fastighetsprogrammet, då dessa klasser var på praktik de veckor jag hade möjlighet att 
komma. Det humanistiska programmet besökte jag inte heller då det inte fanns någon 
årskurs 3 i kommunen av det programmet. Däremot besökte jag två klasser med olika 
inriktningar av det estetiska programmet, samt två klasser av vård- och 
omsorgsprogrammet.  

 

Procedur och etik 
Jag genomförde undersökningen som en besöksenkät, där jag besökte olika 
gymnasieprogram. Fördelen med en besöksenkät är att man kan svara på frågor om det 
uppstår oklarheter och motivera respondenterna att svara (Trost 2012, 10). Nackdelen kan 
dock vara att man ger mer eller mindre information till olika klasser, det vill säga att 
utgångsläget inte blir riktigt desamma för alla när de ska svara på frågorna (ibid 57). 

Enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer så presenterade jag, när jag besökte de 
olika klasserna, vem jag var och vilken utbildning jag går, syftet med enkäten och vad 
resultaten ska användas till. Jag informerade också om vad enkätens olika delar handlade 
om, att den var frivillig och att svaren kommer att vara anonyma (Vetenskapsrådet 2002, 7-
14). Dessutom gav jag lite instruktioner hur de skulle fylla i enkäten, t ex hur de skulle göra 
om de ändrade sig på en fråga och att på fyra frågor fick de välja ett eller flera alternativ, 
medan de på övriga frågor fick kryssa för ett alternativ. Det mesta av detta stod också i 
enkätens missivbrev (se bilaga 2). Totalt tog det cirka 15-20 minuter för eleverna att fylla i 
enkäten. 

 

Databearbetning 
I min undersökning använde jag mig som sagt av fyra variabler: om eleverna går 
yrkesförberedande eller högskoleförberedande program, kön, klass och bostadsort. Jag tog 
med variablerna kön, klass och bostadsort utöver typ av gymnasieprogram, just för att kunna 
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se om olikheterna i elevernas svar har att göra med om de går högskoleförberedande- eller 
yrkesprogram eller om skillnaderna egentligen bottnar i andra orsaker. När det gäller 
variabeln  ”klass”  delar  standard för svensk yrkesklassificering, ssyk (Statistiska centralbyrån, 
2012) upp olika yrken i fyra kvalifikationsnivåer enligt tabellen 2 nedan: 

Tabell 2 – Yrkesområden och kvalifikationsgrupper enligt Standard för svensk yrkesklassificering 
(ssyk) 

 
Yrkesområde Kvalifikationsnivå 
Chefsyrken 3 eller 4 
Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens 4 
Yrken med krav på högskolekompetens eller motsvarande 3 
Yrken inom administration och kundtjänst 2 
Service-, omsorgs och försäljningsarbete 2 
Yrken inom lantbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 2 
Yrken inom byggverksamhet och tillverkning 2 
Yrken inom maskinell tillverkning och transport  2 
Yrken med krav på kortare utbildning eller introduktion 1 
Militärt arbete 2, 3 eller 4 
Källa: Statistiska centralbyrån 2012 

 

Dessa nivåer använde jag mig av när jag delade in svaren i undersökningen. Elever med 
föräldrar/vårdnadshavare från kvalifikationsnivå 3 och 4 bildade en grupp och elever med 
föräldrar/vårdnadshavare från kvalifikationsnivå 1 och 2 bildade en annan grupp. I de fall 
eleverna hade föräldrar/vårdnadshavare som var egna företagare och hade det som 
huvudsyssla, räknades de till den övre gruppen. Stöd för det fick jag från att de placeras på 
den övre delen enligt den socioekonomiska indelningen, SEI, (Statistiska centralbyrån 1982). 

Med  ”bostadsort”  menar  jag  i  undersökningen att gymnasieeleverna  bor  i  ”tätort”  eller  på  
”mindre ort”.  De  elever  som  kryssat  för  att  de  bor  i  ”stad”  bildade  en  grupp,  och  de  elever  
som  svarade  att  de  bor  i  ett  ”samhälle”  eller  ”by”  bildade  en  annan grupp. Jag tog med det 
begreppet som en variabel utöver kön och klass, då jag utifrån egen erfarenhet och tidigare 
forskning vet att det kan påverka gymnasieelever på olika sätt när de ska göra sina karriärval.  

När jag fått in alla resultat räknade jag ut i procent hur många av varje grupp som hade 
svarat enligt de olika alternativen. I de fall eleverna inte hade svarat på alla frågor, tog jag 
bara med resultatet på de frågor de hade svarat på. Sedan jämförde jag skillnader och 
likheter i svaren för att se vilka mönster jag hittade. Jag jämförde även svaren från olika 
frågor med varandra, för att se tendenser i svaren. För även om jag har gjort en kvantitativ 
undersökning, kan man enligt Trost (2012, 21-22) bearbeta, analysera och tolka den på ett 
kvalitativt sätt. Det vill säga försöka förstå vad datauppgifterna kan betyda, se om det finns 
några mönster och föreslå åtgärder för att komma åt de problem som kan finnas.  



16 
 

Resultat 
Här tänker jag först göra en jämförelse mellan hur eleverna på högskoleförberedande och 
yrkesprogram ser på sin framtid när det gäller studier och arbete. Därefter tänker jag ta vilka 
ytterligare skillnader jag har hittat som härrör till kön, klass och bostadsort. Vidare redovisar 
jag resultaten kring elevernas behov av vägledning: hur många elever som anser sig ha 
behov av vägledning, vilka behov som de har, hur mycket behov de har och om dessa behov 
tillgodoses av studie- och yrkesvägledaren. Även där belyser jag skillnader jag sett i 
resultaten utifrån kön, klass, bostadsort och den typ av gymnasieprogram som eleverna går.  

 

Elevers framtidsperspektiv – jämförelse mellan högskoleförberedande och 
yrkesprogram  
I enkätundersökningen deltog 128 elever som gick på 5 olika högskoleförberedande program 
och 122 elever som gick på 9 olika yrkesprogram. Deras framtidsplaner både liknar och 
skiljer sig från varandra. Båda grupperna vill till stor del jobba efter gymnasiet, drygt 4 av 5 
elever och något fler som går yrkesprogram. Däremot är det färre på yrkesprogram som vill 
gå högskola direkt efter gymnasiet, bara drygt var tionde medan nästan hälften av dem som 
går högskoleförberedande vill det. Även på andra studieformer är svaren färre för dem som 
går yrkesprogram. Det är endast när det gäller att läsa upp betyg som de ligger något högre. 
De som går högskoleförberedande program vill också i något högre grad resa utomlands och 
arbeta utomlands. Det är också fler av dem som vill flytta hemifrån och flytta till en annan 
stad, det senare vill nästan hälften av dem som går högskoleförberedande program göra 
medan bara var sjätte vill det som går yrkesprogram. När det gäller att starta eget företag 
och göra grundläggande militärutbildning är siffrorna ganska lika. Däremot är det något fler 
som  går  yrkesprogram  som  uppger  att  de  vill  ”slappa”,  även om siffran är låg. Generellt har 
elever som går högskoleförberedande program uppgett fler saker som de vill göra efter 
gymnasiet per person. Det kan tyda på att de är mer osäkra och öppna för flera alternativ, 
medan elever på yrkesprogram har en mer tydlig plan vad de vill göra.  

Det finns även skillnader och likheter mellan programmen beträffande vad eleverna tar 
hänsyn till, när de gäller vad de ska göra efter gymnasiet. I båda grupperna svarar cirka 5 av 
6 elever att intressen är viktigt. De som inte svarat att ens intressen är viktiga nämner i 
stället att de tar hänsyn till vilka jobbmöjligheter som dyker upp, vilka utbildningar de 
kommer in på, betyg och vad människor runt omkring dem tycker. Totalt tycker drygt hälften 
av eleverna från respektive typ av program att det är viktigt att ta hänsyn till vad man är 
duktig på och vilka jobbmöjligheter man får. Däremot är det fler av dem som går 
yrkesprogram som svarat att det är viktigt att få bo kvar. De som går på 
högskoleförberedande program har i större utsträckning nämnt att de tar hänsyn till vilka 
utbildningar de kommer in på, betyg, att få flytta och vad människor runt omkring dem 
tycker. Däremot är det ingen elev i någon av grupperna som svarat att de tar hänsyn till vad 
deras lärare tycker att de ska göra. 
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På frågan om eleverna kan tänka sig att gå någon utbildning i framtiden är det färre elever 
som går yrkesprogram som vet vilken högskoleutbildning de vill gå, endast var sjätte, medan 
nästan hälften av eleverna som går högskoleförberedande program vet det. Däremot kan 
drygt var tredje som går yrkesprogram tänka sig gå en högskoleutbildning, men vet inte 
vilken utbildning än. Totalt är det drygt hälften av dem som går yrkesprogram som kan tänka 
sig en högskoleutbildning. På högskoleförberedande program är det nio av tio. Däremot kan 
cirka var fjärde som går ett yrkesprogram tänka sig gå en yrkesutbildning, medan det endast 
är var tionde som kan tänka sig det av dem som går högskoleförberedande program. 
Däremot är det få som vet vilken yrkesutbildning de vill gå, bara 3-4 procent av båda 
grupperna. Överlag så har de elever som inte vet vilken utbildning de vill gå också sämre 
kunskap om var de kan hitta information om olika utbildningar, särskilt de som kan tänka sig 
gå en yrkesutbildning. Nästan hälften av de som har svarat att de kanske vill gå en 
yrkesutbildning, har även svarat att de har liten eller ingen kunskap var man kan hitta 
information om olika utbildningar. Om vi jämför mellan programmen är det var sjätte av 
dem som går högskoleförberedande program som tycker sig ha liten/ingen kunskap var de 
kan hitta information om olika utbildningar. För elever som går yrkesprogram är siffran 
nästan dubbelt så stor, cirka var tredje. Ytterligare en skillnad man kan se i svaren är att alla 
som går ett högskoleförberedande program kan tänka sig att utbilda sig vidare, medan var 
fjärde av dem som går yrkesprogram inte vill det.  

Ser vi till elevernas känslor inför framtiden är de ganska spridda. Skillnaderna är att det är 
fler som går yrkesprogram som längtar eller känner sig lugna (cirka två tredjedelar), och färre 
som känner oro eller panik (cirka en tredjedel) än eleverna som går på 
högskoleförberedande program (där svaren låg på cirka 50/50). De elever som längtar eller 
känner sig lugna inför framtiden, vet i större utsträckning vilken utbildning de vill gå eller att 
de inte vill gå någon mer utbildning. Dessutom anser nästan alla i den gruppen att de har 
goda eller mycket goda möjligheter att få jobb, medan de som känner oro eller panik i 
mycket större utsträckning ser begränsningar i att få arbete. De har också i större 
utsträckning svarat att de har liten eller ingen klar uppfattning om sig själv eller kunskap var 
de kan hitta information om olika utbildningar och yrken.  

När det gäller frågan om eleverna i framtiden vill arbeta med något som ligger i linje med 
deras gymnasieprogram är det något fler elever från yrkesprogram som svarar ja, än elever 
som går högskoleförberedande program. De svarar kanske i högre grad. Däremot är ungefär 
lika många från respektive typ av program som svarar nej på frågan, nästan var femte elev. 
De elever på högskoleförberedande respektive yrkesförberedande program, som har svarat 
att de vill arbeta med något i linje med sitt gymnasieprogram är också de som i störst 
utsträckning har svarat att de har en stor självkännedom. Totalt är det relativt få som svarat 
att de har låg självkännedom, bara var tionde som går högskoleförberedande program och 
var sjunde som går yrkesprogram. 
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När det gäller att kunna få jobb i framtiden tror 4 av 5 i båda grupperna att de har ganska 
eller mycket goda möjligheter till det. Det här var sammanfattningsvis de tio motiveringar 
som flest antal elever skrev (det var 207 av 250 elever som skrev en motivering): 

1. Efterfrågan på arbetsmarkanden av de yrken man tänker satsa på (36 elever) 
2. Har bra personliga egenskaper (28 elever) 
3. Har redan jobb (19 elever)  
4. Tro att vill man ha ett jobb och anstränger sig så får man det (man får inte vara för 

kräsen) (17 elever) 
5. Bra förutsättningar efter att man utbildat sig vidare (17 elever)  
6. Har haft jobb tidigare och har arbetserfarenhet (15 elever) 
7. Gått en bra gymnasieutbildning (12 elever)  
8. Har bra kontakter (10 elever)  
9. Har jobb på gång (9 elever)  
10. Har bra betyg (9 elever)  

Om man jämför motiveringarna från de elever som går högskoleförberedande respektive 
yrkesprogram, anger flest elever i båda grupperna hur efterfrågan på arbetsmarknaden ser 
ut för de yrken man tänker satsa på. Bra personliga egenskaper får också näst flest röster av 
båda grupperna. Många anser också att bara de anstränger sig och vill så får de ett jobb och 
flera har redan jobb eller har jobb på gång. Det eleverna på yrkesprogram även nämner är 
en allmän tro att det finns mycket jobb, att det kommer att lösa sig och något fler av dem 
påpekar att de har bra kontakter. Två tar också upp att de hört om höga pensionsavgångar 
inom den bransch de vill jobba. Elever som går högskoleförberedande program anser i högre 
grad att de får bra förutsättningar att få jobb efter att de vidareutbildat sig, att de har 
arbetslivserfarenhet sedan tidigare och bra betyg. Däremot så är det ungefär var femte elev 
som svarat att de ser sina möjligheter till arbete som begränsade eller mycket begränsade. 
Även en del av dem som svarat att de har ganska goda möjligheter ser en del begränsningar. 
De tio vanligaste motiveringarna till dessa begränsningar var följande: 

1. Svårt att få jobb inom det område man vill satsa på (14 elever)  
2. Det är allmänt svårt att få jobb (12 elever)  
3. Finns för få jobb – hög konkurrens (8 elever)  
4. Svårt för ungdomar att få jobb då de inte har arbetslivserfarenhet (7 elever) 
5. Dåliga betyg (5 elever)  
6. Svårt att få jobb utan en högskoleutbildning (5 elever) 
7. Beror på var man bor (bor i ett litet samhälle med få jobbalternativ) (5 elever)  
8. Svårt få fast anställning (4 elever) 
9. Gått en gymnasieutbildning som inte ger arbetslivserfarenhet (4 elever) 
10. Har sökt lite olika jobb men inte fått dem (3 elever)  

Eleverna som går högskoleförberedande program tar upp flera saker som elever som går 
yrkesprogram inte alls nämner, som t ex brist på arbetsliverfarenhet, att det krävs en 
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högskoleutbildning för att få jobb och att det krävs kontakter. De betonar också i större 
utsträckning att det är allmänt svårt att få jobb och att det är hög konkurrens om de arbeten 
som finns. Eleverna som går yrkesprogram betonar mer dåliga betyg, svårt att få fast 
anställning och hälsoskäl. Det som däremot står högst på båda gruppernas lista är att de är 
svårt att få arbete inom det område man helst vill satsa på. De elever som svarat att de har 
mycket goda möjligheter att få arbete har också i störst utsträckning uppgett att de anser sig 
ha stor kunskap om var man kan hitta information om olika yrken. Medan flera av dem som 
ser begränsningar på arbetsmarknaden också svarar att de har liten eller ingen kunskap alls 
var de kan hitta information om olika yrken. Totalt så är det cirka var tredje som går 
högskoleförberedande program och var fjärde av dem som går yrkesprogam, som anser sig 
ha liten eller ingen kunskap var de kan hitta information om olika yrken. 

 

Skillnader i framtidsperspektiv utifrån kön, klass och bostadsort  
 
Kön 

Totalt i enkätundersökningen deltog 135 tjejer och 115 killar som går årskurs 3 på gymnasiet. 
På högskoleförberedande program var det i genomsnitt något fler tjejer, 63 procent, och på 
yrkesprogramen något fler killar, 56 procent. Om man ser till vad tjejerna och killarna i 
undersökningen har svarat på frågan vad de vill göra direkt efter gymnasiet så kan man se 
vissa skillnader. Tjejerna svarar i större utsträckning än killarna att de vill jobba och jobba 
utomlands. Dubbelt så många tjejer än killar vill resa. Däremot är det fler killar som vill starta 
eget företag, ungefär var tolfte.  

Det är många fler tjejer som har kryssat i att de vill flytta, 3 av 5, medan endast 2 av 5 killar 
vill det. Det är också fler tjejer som svarat att de vill flytta till en annan stad, särskilt av de 
som går högskoleförberedande program. Däremot så är det lika många killar som går 
högskoleförberedande program som tjejer som går yrkesprogram, som vill flytta till en annan 
stad. Bland killarna som går yrkesprogram säger endast ungefär var sextonde att de vill flytta 
till en annan stad.  

När det gäller studier så är det fler tjejer som kryssat i att de kan tänka sig att gå en 
yrkesutbildning, fast det är bara var tionde. Däremot har fler killar än tjejer kryssat för att de 
vill gå grundläggande militärutbildning. Fler tjejer vill å andra sidan läsa upp betyg på Vux 
eller folkhögskola, särskilt tjejerna som går yrkesprogram där nästan var femte har svarat 
det. Totalt så har också tjejerna i genomsnitt kryssat för fler alternativ än killarna, då de hade 
möjlighet att göra det på den frågan i frågeformuläret. Denna generalisering gäller dock inte 
alla i undersökningen, då det fanns flera undantag. 

På frågan vad man tycker är viktigt att ta hänsyn till när man ska bestämma vad man ska 
göra efter gymnasiet, fanns det också en del könsskillnader. Tjejerna har i något högre grad 
än killarna svarat att jobbmöjligheter, intressen och vad man är duktig på, är viktigt.  Var 
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fjärde/femte tjej tycker också det är viktigt att få flytta, medan endast var tionde kille har 
svarat det. Däremot tycker fler killar att det är viktigt att ta hänsyn till vad ens vänner tycker 
eller gör, även om det totalt sett är få. Som mest ansåg var tionde kille som går 
högskoleförberedande program det. 

När det gäller om eleverna kan tänka sig gå någon utbildning i framtiden är skillnaderna små. 
Det är något fler tjejer som valt något  av  ”kanske-alternativen”.  Killarna som går 
högskoleförberedande program vet i störst utsträckning att de vill gå högskola och vilken 
utbildning de vill gå. Tjejerna som går yrkesprogram är de som i störst utsträckning vet att de 
vill gå en yrkesutbildning, medan flest killar som går yrkesprogram inte vill gå någon mer 
utbildning eller gå högskola. 

Vill eleverna i framtiden ha ett arbete i linje med sitt gymnasieprogram? Där har ungefär 2 av 
5 svarat  ”ja,  om  jag  fick  välja”,  utom  tjejer  som  går  ett  högskoleförberedande  program.  Av  
dem har ungefär bara 1 av 5 svarat  ”ja”  på  frågan.  De har i stället i störst utsträckning svarat 
”kanske”  på  frågan.  Dessutom är det dubbelt så många tjejer  än  killar  som  svarat  ”nej”  på  
frågan. Ser vi istället till vilka känslor eleverna har inför framtiden, svarade tjejerna som går 
ett yrkesprogram i störst utsträckning att det känns spännande och de längtar. Ser man till 
vilka som känner sig lugna inför framtiden så är det fler killar. Något fler tjejer känner 
däremot oro och panik inför framtiden. På frågan hur eleverna ser på sina möjligheter att få 
jobb i framtiden, är  det  också  fler  killar  som  ser  sig  ha  ”mycket  goda”  möjligheter,  särskilt  
killarna som går högskoleförberedande program. Däremot så är det fler tjejer som anser sig 
ha  ”ganska  goda”  möjligheter  att  få  jobb.  När  det  gäller  vilken  grupp  som  ser  begränsningar 
på arbetsmarknaden så är det ganska lika, ungefär var femte tjej/kille har svarat det. 
Emellertid är det fler killar som ser sina möjligheter  som  ”mycket  begränsade”,  ungefär var 
tjugonde. 

 

Klass 

Av eleverna som deltog i enkätundersökningen tillhörde 172 övre klass och 78 lägre klass 
enligt indelningen som finns beskrivet i metodavsnittet. Av eleverna som gick 
högskoleförberedande program tillhörde 78 procent övre klass, medan 59 procent på 
yrkesprogrammen kom från övre klass. Störst andel från övre klass var det på 
ekonomiprogrammet och lägst på fordon- och transportprogrammet i min undersökning. 
Det är även intressant att i ekonomiprogrammet, med störst andel från övre klass, hade 
även nästan hälften av eleverna minst en förälder som var egen företagare. På det 
naturvetenskapliga programmet var det cirka en tredjedel av eleverna som hade föräldrar 
som var egna företagare, medan det på övriga program endast var 1-2 elever per klass som 
hade det.  

Ser vi till skillnaderna i svaren utifrån klass kan man t ex se att killar från övre klasser i något 
mindre utsträckning har kryssat för att de vill jobba efter gymnasiet, de vill i stället studera 
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på högskola. De från övre klass vill i högre grad jobba utomlands och resa. Dessutom har 
ingen från lägre klass kryssat i att de vill studera utomlands. Ytterligare en skillnad är att 
dubbelt så många från övre klass vill starta eget företag direkt efter gymnasiet, ungefär var 
tolfte. De flesta av dem går ett högskoleförberedande program. 

Det finns även en del skillnader i svaren på frågan vad eleverna tycker är viktigt att ta hänsyn 
till när de ska bestämma vad de ska göra efter gymnasiet. T ex är det något viktigare för 
elever från övre klasser vad människor runt omkring dem tycker eller gör, särskilt 
pojkvännen/flickvännen. Ungefär var femte elev som går ett högskoleförberedande program 
och är från övre klasser har svarat det.  Däremot tycker killar från lägre klasser som går ett 
högskoleförberedande program i störst utsträckning att det är viktigt att ta hänsyn till vad 
ens föräldrar tycker, ungefär var sjätte. Tjejer från lägre klass tycker mer än de andra att det 
är viktigt att ta hänsyn till vilka betyg man har, totalt var tredje från den gruppen. Elever från 
lägre klasser tycker också det är viktigare att få bo kvar på hemorten och ta de möjligheter 
som erbjuds där, ungefär var sjunde i den gruppen tycker det. 

När det gäller om eleverna kan tänka sig gå någon utbildning i framtiden är det fler elever 
från övre klass som vill gå högskola, däremot vet elever från lägre klass som går 
högskoleförberedande program i störst utsträckning vilken utbildning de vill gå. Men det är 
fler från övre klass som vet vilken yrkesutbildning de vill gå, fast det är endast 1 av 33 elever. 
Däremot så är det ungefär var fjärde från lägre klass som har svarat att de kanske vill gå en 
yrkesutbildning, medan bara var tionde elev från övre klass har svarat det. Tittar man på 
frågan om eleverna vill arbeta i framtiden med något i linje med sitt gymnasieprogram, finns 
det inga direkta klasskillnader. Däremot när det gäller hur eleverna ser på sina framtida 
möjligheter att få arbete, ser elever från lägre klass något mer begränsningar än elever från 
övre klass.  

 

Bostadsort 

I enkätundersökningen deltog 116 elever som bor i en stad och 134 elever som bor i ett 
samhälle eller en by. På de högskoleförberedande programmen var det fler elever som 
bodde i stad, 58 procent, och på yrkesprogrammen var det fler elever som bodde på mindre 
orter, 66 procent. Ser man till vad eleverna har svarat på frågan vad de vill göra året efter 
gymnasiet så är det lika många i varje grupp som har svarat att de vill jobba. Något fler 
elever som bor i stad vill även jobba utomlands och resa. Däremot är det dubbelt så många 
från mindre orter som vill starta eget företag och gå grundläggande militärutbildning, 
ungefär var elfte-tolfte elev. När det gäller studier så är det fler elever som bor i stad som 
har kryssat för att de vill gå högskola, däremot är det fler elever från mindre orter som 
kryssat för att de vill läsa kurser på folkhögskola. När det gäller att flytta hemifrån och flytta 
till annan ort, finns det inga större skillnader. 



22 
 

När det gäller vad eleverna tycker är viktigt att ta hänsyn till när det ska bestämma vad de 
ska göra efter gymnasiet, är det väldigt få skillnader. Elever från mindre orter tycker det är 
något viktigare att ta hänsyn till vad de är duktiga på och att få flytta. Däremot är det lika 
många från båda grupperna som anser det viktigt att få bo kvar. Något fler elever som bor i 
stad söker olika utbildningsalternativ och ser vad de kommer in på. Det är i sin tur fler elever 
som bor i stad som kan tänka sig högskola, medan det är något fler elever från mindre orter 
som kan tänka sig gå en yrkesutbildning. Det är också något fler elever från mindre orter som 
i framtiden vill arbeta med något som ligger i linje med deras gymnasieprogram.  

Om man ser till elevernas känslor inför framtiden är eleverna från mindre orter mer lugna 
och elever som bor i stad mer oroliga, samtidigt som de också i något högre grad längtar och 
tycker det känns spännande. Det är i sin tur fler elever från stad som anser sig ha mycket 
goda möjligheter att få arbete i framtiden, ungefär var tredje, medan endast var femte av 
dem från mindre orter anser det. Ser man till begränsningar så är svaren mellan grupperna 
ganska lika. Något fler elever från mindre orter anser sig ha mycket begränsade möjligheter 
att få jobb, ungefär var tjugonde av dem har svarat det.  

 

Gymnasieelevernas behov av vägledning 
 

Antal elever med behov 

Totalt när det gäller antal behov av vägledning svarade eleverna så här i undersökningen: 

x Elever som inte upplever behov av vägledning  30 % 
x Elever som behöver lite stöd    20 % 
x Elever som behöver mer stöd    30 % 
x Elever som behöver mycket stöd   20 % 

Totalt är det alltså 70 procent av eleverna som har uttryckt att de har eller har haft behov av 
vägledning av något slag. Av dem som går högskoleförberedande program är det 75 procent 
som uttryckt vägledningsbehov, medan det är något mindre på yrkesprogrammen, 64 
procent. Däremot skiljer det mellan olika program. På högskoleprogrammen är det alltifrån 
59-93 procent av eleverna som uttrycker behov av vägledning, och på yrkesprogrammen är 
det alltifrån 22-100 procent. Ser vi till vad tjejer och killar har svarat så är det något fler tjejer 
både på yrkesprogram och högskoleförberedande program, som upplevt behov av 
vägledning. Å andra sidan så är det något fler killar som går högskoleföreberedande program 
som upplevt behov av vägledning än tjejerna på yrkesprogrammen. Jämför man klass och 
bostadort finns det däremot ingen skillnad.   
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Vilka behov av vägledning eleverna har 

Av de åtta alternativen av olika behov av vägledning som fanns i enkäten, valde eleverna 
dem i följande omfattning: 

1) Information om olika utbildningar, antagningspoäng, yrken mm.  60 % 
2) Hjälp att välja i olika val (t ex individuella valet, programfördjupning)  41 % 
3) Någon att prata med om vad jag ska göra efter gymnasiet   40 % 
4) Hjälp att hitta olika utbildningar/yrken    34 % 
5) Få nya idéer och infallsvinklar     31 % 
6) Hjälp med att reda ut vilka utbildningar/yrken som passar mig  30 % 
7) Någon att prata med om min situation och hur det påverkar framtiden  30 % 
8) Hjälp med att identifiera mina starka och svaga sidor   15 % 

Eleverna som går på högskoleförberedande program har angett nästan dubbelt så mycket av 
respektive behov än eleverna på yrkesprogrammen. Med undantag av ”prata  om  sin  
situation”  och  ”identifiera  styrkor/svagheter”,  där  har  eleverna  svarat  nästan  lika från båda 
grupperna. Hälften av tjejerna har svarat  att  de  har  behov  av  ”information”,  medan  endast  
var tredje kille har svarat det. Å andra sidan har killar som går yrkesprogam i störst 
utsträckning  angett  att  de  velat  ha  hjälp  att  ”identifiera  sina  starka/svaga  sidor”,  ungefär var 
sjätte i den gruppen har angett det.  

Jämför vi övre och lägre klass har en större andel elever från lägre klass angett att de velat 
ha  hjälp  med  att  ”prata  om  sin  situation”  (förutom  pojkar  på  yrkesprogram).  Flickor  från  
lägre klass som går ett högskoleförberedande program, är också de som i störst utsträckning 
har  angett  att  de  vil  ha  hjälp  att  ”hitta  olika  utbildningar  och  yrken”.  Elever  från  mindre  orter  
upplever  i  större  utsträckning  att  de  har  behov  av  ”prata  med  någon  om  vad  de  ska  göra  
efter  gymnasiet”,  nästan  var  tredje.  Medan  elever  från  stad  i  större  utsträckning  vill  ha  hjälp  
att  ”reda  ut  vilka  yrken/utbildningar  som  passar”  och  hjälp att ”välja i  olika  val”.   

 

Antalet behov av vägledning per elev 

De elever som uttryckt behov av vägledning har i genomsnitt kryssat för 2,8 av de åtta 
alternativ av olika typer av vägledningsbehov, som fanns i frågeformuläret. De som går 
högskoleförberedande program har kryssat för något fler alternativ, 3,3 i genomsnitt, och de 
som går yrkesprogram något färre, i genomsnitt 2,3. Om man jämför tjejer och killar, anger 
tjejer som går högskoleförberedande program flest alternativ. På andra plats kommer killar 
som går högskoleförberedande program och på tredjeplats kommer flickor som går 
yrkesprogram. På sista plats kommer killar som går yrkesprogram.  

Jämför vi övre och lägre klass så är inte skillnaderna så stora totalt sett, likaså om man 
jämför bostadsort. Däremot om man delar in eleverna i mindre grupper utifrån de olika 
variablerna ovan, så är skillnaderna stora mellan olika grupper. Flest behov anger killar som 
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bor i stad, är från lägre klass och som går ett högskoleförberedande program, nämligen 4,4 
olika vägledningsbehov i snitt. Lika många anger tjejer från mindre ort, lägre klass och som 
går ett högskoleförberedande program. Lägst antal behov av vägledning anger killar från 
mindre orter, lägre klass och som går ett yrkesprogram, 1,3 stycken i genomsnitt. En annan 
grupp som anger lågt antal är tjejer från stad, övre klass och som går ett yrkesprogram, 1,7 
stycken i snitt.  

Jag ställde även några frågor för att kunna se vilken självförståelse och kunskap att hitta 
information om olika utbildningar/yrken som eleverna upplever att de har. De elever som 
svarade  ”liten”  eller  ”inte  alls”  på  någon  av  dessa  frågor  uttryckte  också  något  fler  behov  av  
vägledning.  Likaså uttryckte de elever som känner panik inför framtiden mer behov av 
vägledning.  

När det gäller vidareutbildning, så uttrycker de elever som vet vilken utbildning de vill gå 
också mest behov av vägledning, 3,2 i genomsnitt. De elever som kanske kan tänka sig gå en 
vidareutbildning, men inte vet vilken än, uttrycker mindre behov av vägledning, 2, 6 i 
genomsnitt vilket är under medel. Elever som inte vill gå någon mer utbildning efter 
gymnasiet uttrycker minst behov av vägledning, bara 1,8 i snitt. Däremot om man jämför hur 
eleverna upplever sina möjligheter att få jobb i framtiden och deras behov av vägledning, så 
finns inga större skillnader på mängden vägledningsbehov som eleverna uttrycker. 

 

Antal elever som besökt en studie- och yrkesvägledare 

Totalt sett så har nästan 70 procent av eleverna varit till en studie- och yrkesvägledare. 
Nästan hälften av eleverna, både de som går högskoleförberedande program och de som går 
yrkesprogram, har varit till studie- och yrkesvägledaren någon enstaka gång. Däremot så 
uppskattar fler elever som går högskoleförberedande program att de har besökt vägledaren 
några gånger. Å andra sidan så har lika många elever från respektive typ av program varit till 
vägledaren många gånger, ungefär var tjugonde. Fler elever från yrkesprogram har 
emellertid uppgett att de inte alls har varit till studie- och yrkesvägledaren, drygt var tredje. 
Jämför man tjejer och killar så är det fler killar som svarat att de inte har varit till en 
vägledare, särskilt killar som gå yrkesprogram. Tjejerna har i större utsträckning svarat att de 
varit till en studie- och yrkesvägledare några gånger. Utifrån klass har fler elever från lägre 
klass svarat att de varit till studie- och yrkesvägledaren några gånger. Däremot finns det inga 
större skillnader utifrån bostadsort. 

Av de elever som har uppgett att de har behov av vägledning, är det 13 procent som inte har 
gått till en studie- och yrkesvägledare. Det som utmärker den gruppen är att något fler är 
killar och mer än hälften är från övre klass. Men lika många i den gruppen går ett 
högskoleförberedande program som ett yrkesprogram. 
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Elever som fått hjälp av en studie- och yrkesvägledare 

Av de 70 procent av eleverna som uppgav att de hade/hade haft behov av vägledning och 
som hade varit hos en studie- och yrkesvägledare, svarade nästan hälften att de hade fått 
den hjälp de har behövt (se tabell 3). Några av dem hade även fått mer hjälp än de behövt, 
men de finns inte angivna i tabellen. Cirka var tredje hade delvis fått hjälp av en vägledare 
och nästan var femte inte alls. Några få hade även fått annan hjälp än de uttryckte i enkäten 
att de behövt. 

Tabell 3 – Antal gymnasieelever som upplevt behov av vägledning och som varit hos en studie- och 
yrkesvägledare, angett i procent. 

Träffat 
vägledare 

Fått all hjälp Delvis fått 
hjälp 

Inte fått 
hjälp 

Fått annan 
hjälp 

Totalt 

Många ggr 10 % 11 % 0 % 0 % 8 % 
Några ggr 20 % 36 % 29 % 25 % 27 % 
Enstaka ggr 70 % 52 % 71 % 75 % 65 % 
Totalt  46 % 30 % 17 % 6 % 100 % 
 

Jämför man yrkesprogram och högskoleförberedande program så är det fler elever på 
yrkesprogram som anser sig ha fått all hjälp de behövt av studie- och yrkesvägledaren, 
medan det är fler på högskoleförberedande program som svarat att de fått delvis hjälp eller 
har inte fått hjälp. Däremot är det fler på yrkesprogram som svarat att de fått annan hjälp än 
de behövt, ungefär var tionde. När det gäller tjejer och killar, så är det fler killar som anser 
sig ha fått den hjälp de behövt och som anser att de inte har fått hjälp av studie och 
yrkesvägledare, medan fler tjejer anser sig delvis ha fått hjälp. Tittar vi på skillnader mellan 
övre och lägre klass har något fler från övre klass svarat att de inte har fått hjälp, medan fler 
från lägre klass har svarat att de delvis har fått hjälp. Däremot finns inga större skillnader om 
man jämför bostadsort. 

Av de elever som varit till en studievägledare har de som fått all hjälp de behövt och de som 
inte har fått hjälp mindre antal vägledningsbehov än genomsnittet, medan de elever som 
delvis har fått hjälp ligger över genomsnittet. De som har fått all hjälp de anser sig behöva 
vet också i större utsträckning vilken högskoleutbildning de vill gå och svarar i större 
utsträckning att de anser sig ha mycket goda möjligheter att få arbete, än genomsnittet av 
eleverna. De anser sig och i något högre grad ha en klar uppfattning om sig själv och var de 
kan hitta information om olika utbildningar.  

Då kan man undra: har de elever som inte uttryckt något behov av vägledning redan en klar 
plan för framtiden? Svaren visar inte några tydliga sådana tendenser, men de som inte 
upplevt behov av vägledning känner sig generallt lugnare inför framtiden och ser också 
större möjligheter att få jobb. Däremot är det färre av dem som vet vilken utbildning de vill 
gå och fler som inte vill gå någon vidareutbildning. Dessutom är det något fler som inte 
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uttryckt behov av vägledning än övriga som känner panik inför framtiden och upplever sig 
inte alls ha någon klar uppfattning om sig själv eller vet var de kan hitta information om olika 
utbildningar/yrken.  

 

Vilka vägledningsbehov som har blivit bemötta 

Enligt undersökningen är studie- och yrkesvägledarna bäst på att ge information (se tabell 4 
nedan), därnäst att hjälpa eleverna vad de ska välja i olika val. De är också ganska duktiga på 
att ha samtal med eleverna om vad de vill göra efter gymnasiet och om  de  ”situationer”  
eleverna befinner sig i och hur det påverkar framtiden. De är också tämligen duktiga på att 
hjälpa eleverna att hitta utbildningar/yrken. Det studie- och yrkesvägledarna är sämre på var 
att  hjälpa  eleverna  i  personliga  frågor,  som  ”identifiera  styrkor/svagheter”  och  hjälpa  eleven  
att ta reda på vilka utbildningar/yrken som skulle passa denne. Totalt sett så har de bemött 
drygt hälften av alla vägledningsbehov och de har gett nästan hälften så mycket hjälp som 
eleverna uppgett att de inte haft behov av. Vad de har gett för hjälp utöver elevernas behov 
är väldigt spritt men att ge information ligger i topp, fast skillnaderna är små. 

Tabell 4 – I vilken grad gymnasieelever har uttryckt olika vägledningsbehov och i vilken utsträckning 
studie- och yrkesvägledare har bemött dem.  

Vägledningsbehov Elevernas behov Bemötta behov Hjälp utöver 
Information 60 % 75 % 6 % 
Välja i olika val 41 % 66 % 2 % 
Prata om framtiden 40 % 58 % 4 % 
Hitta utbildningar/yrken 34 % 53 % 3 % 
Nya idéer och infallsvinklar 31 % 41 % 4 % 
Vilka utbildningar/yrken passar mig? 30 % 37 % 2 % 
Prata om min situation 30 % 57 % 2 % 
Identifiera styrkor/svagheter 15 % 28 % 2 % 
Totalt 100 % 56 % 25 % 
 

 

Vad eleverna tycker om studie- och yrkesvägledningen 

Totalt sett så är drygt hälften av eleverna ganska nöjda med studie- och yrkesvägledningen 
och cirka var femte elev är mycket nöjd, medan var femte är ganska missnöjd och var 
tjugonde mycket missnöjd. De som går yrkesprogram är mer nöjda än dem som går 
högskoleförberedande program, där var tredje är ganska eller mycket missnöjd. På 
yrkesprogram är det endast var sjätte elev som är ganska eller mycket missnöjd med studie- 
och yrkesvägledningen. Mellan killar och tjejer är det inga större skillnader mer än att killar 
som går yrkesprogram i störst utsträckning är ganska nöjda med studie- och 
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yrkesvägledningen på skolan, och tjejer som går yrkesprogram i störst utsträckning är mycket 
nöjda. Utifrån klass och bostadsort är det inga märkbara skillnader. De som har varit till en 
studie- och yrkesvägledare och fått all hjälp de behövt är också mer nöjda med vägledningen 
än dem som inte fått hjälp eller bara delvis fått hjälp. Av dem som har varit till studie- och 
yrkesvägledaren många eller några gånger är de flesta ganska eller mycket nöjda med 
vägledningen. De tio mest angivna motiveringarna till att man är nöjd med studie- och 
yrkesvägledningen är följande (av 250 elever var det 175 som skrev en motivering): 

� Fått all hjälp man behövt (35 elever) 
� Fått svar på frågor (17 elever) 
� Bra information ute i klassen (7 elever) 
� Fått bra information (6 elever) 
� Tror att man skulle få hjälp, även om man inte behövt (5 elever) 
� Studievägledaren var trevlig, tålmodig, engagerad och lyssnar (4 elever) 
� Studievägledningen har varit helt okej (3 elever) 
� Studievägledaren har förklarat bra (3 elever) 
� Studievägledaren har alltid funnits där (3 elever) 
� Studievägledaren ger raka och ärliga svar (2 elever) 

Däremot är det 22 elever som skrivit att de inte varit till eller behövt hjälp av en studie- och 
yrkesvägledare. 4 elever tar upp faktorer hos sig själva, som att det är deras eget fel att de 
inte sökt hjälp hos en studie- och yrkesvägledare. Av de elever som varit hos en studie- och 
yrkesvägledare enstaka gånger finns hälften av de elever som är ganska missnöjda med 
vägledningen. Ytterligare att lägga märke till är att av dem som är mycket missnöjda med 
vägledningen har de flesta inte gått till en studie- och yrkesvägledare, hela två tredjedelar. 
De tio mest angivna motiveringarna till att eleverna är missnöjda är dessa: 

- Dålig/bristfällig information (21 elever) 
- Fått otydlig information/svar på frågor (8 elever) 
- Studievägledaren är sällan/aldrig där (8 elever) 
- Fått bristfällig hjälp (6 elever) 
- Studievägledaren  har  ”dålig  koll” (6 elever) 
- Dåligt engagemang från vägledarens sida (6 elever) 
- Har inte fått svar på sina frågor (5 elever) 
- Informationen kom sent (2 elever) 
- Har inte fått det stöd man behövt (2 elever) 
- Samtalen med studievägledaren har inte gett något (2 elever) 

Några elever har även kommit med förslag hur studie- och yrkesvägledningen kan förbättras:  

- Alla elever borde få en utsatt tid hos studie- och yrkesvägledaren (då det är svårt att 
få en tid hos studievägledaren och när man väl fått det hinner man bara med korta 
besök) (4 elever) 
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- Borde blivit mer uppmanad att gå till en studievägledare (2 elever) 

3 elever skriver också att de inte sett så mycket av studie- och yrkesvägledaren, de är sällan 
ute i klasserna och när de väl kommer ger de mest allmän information. De utrycker en 
irritation över att de alltid själva måste söka upp studie- och yrkesvägledaren för att få veta 
något särskilt. En elev uttrycker också när det gäller studie- och yrkesvägledning att: ”Det 
känns inte som att det varken funnits tid eller bra engagemang från skolans sida ” (tjej från 
mindre ort och lägre klass som går ett yrkesprogram). 2 elever skriver också vad de konkret 
skulle ha velat få mer hjälp med: 

- ”Vi har fått väldigt lite info om hur man bär sig åt för att söka utbildning” (Kille från 
stad, övre klass på högskoleförberedande program) 

- ”Hade gärna fått hjälp att få reda på vad det finns för jobb”  (tjej  från  stad,  övre  klass  
på högskoleförberedande program) 

 

Hjälp från lärare eller annan skolpersonal  

Hur mycket hjälp upplever eleverna att det har fått av lärare eller annan skolpersonal i 
studie- och yrkesrelaterade frågor? Här skiljer sig svaren mellan yrkesprogram och 
högskoleförberedande program. Av eleverna som går yrkesprogram är det hälften som anser 
sig ha fått ganska eller mycket hjälp av lärare eller annan skolpersonal. Samma siffra för 
elevers om går högskoleförberedande program är nästan hälften, där har i stället drygt 
hälften svarat att de fått lite hjälp av lärare eller annan skolpersonal. Det är även tre killar 
som går yrkesprogram som motiverar att de är nöjda med studie- och yrkesvägledningen just 
för att lärare har hjälp dem. Jämför vi vad tjejer och killar har svarat så har just fler killar 
kryssat för att de fått ganska eller mycket hjälp av lärare eller annan skolpersonal, men 
siffran är något högre för dem som går yrkesprogram. De är även 12 elever som svarat att de 
fått personlig hjälp i studie- och yrkesrelaterade frågor, men de har inte gått till någon 
studie- och yrkesvägledare. 8 av dem är just killar som går yrkesprogram, de 4 återstående är 
tjejer som går högskoleförberedande program. Däremot har fler tjejer svarat att de inte alls 
har fått någon hjälp av lärare eller annan skolpersonal, ungefär var femte. Om man jämför 
klass och bostadsort syns inga större skillnader i svaren. Anmärkningsvärt är att totalt är det 
bara ungefär var sjätte från både yrkesprogram och högskoleförberedande program, som 
anser att de inte alls har fått någon hjälp av lärare eller annan skolpersonal. Detta kan vi 
koppla till Skolverkets Allmänna råd (2013) att studie- och yrkesvägledning i vid bemärkelse 
innefattar inte bara studie- och yrkesvägledaren, utan även andra personalgrupper på 
skolan. 
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Analys 
I första delen av analysen har jag utgått ifrån Phil Hodkinson och Andrew C. Sparkes 
Careership-teori om olika handlingshorisonter, utifrån hur olika gymnasieelever generellt ser 
på sin framtid när gäller studier och arbete. I den senare delen av analysen utgår jag från 
CIP-teorin av Gary W. Peterson, James P. Sampson Jr, Janet G. Lenz och Robert C. Reardon, 
när det gäller den hur gymnasieeleverna ser på sitt behov av vägledning och om detta behov 
tillgodoses av studie- och vägledaren. Genomgående i analysen kopplar jag även ihop mina 
resultat med tidigare forskning. 

 

Gymnasieelevernas handlingshorisont 
 

Handlingshorisont utifrån högskoleförberedande- och yrkesprogram 

Elever som går högskoleförberedande program verkar generellt ha en större 
handlingshorisont än elever på yrkesprogam, i och med att de i större utsträckning vill flytta 
hemifrån, flytta till en annan stad, jobba utomlands eller resa. De verkar också mer öppna 
för fler möjligheter, då de har kryssat för fler olika saker på frågan vad de vill göra året efter 
gymnasiet. Å andra sidan kan man tolka det så att elever på yrkesprogram generellt har mer 
en tydlig plan vad de vill göra, i och med att de kryssat för färre alternativ på saker de vill 
göra efter gymnasiet. Dessutom har fler av dem svarat att de vill ha ett arbete inom samma 
område som deras gymnasieprogram. Jämför vi med tidigare forskning visar Dresch och 
Lovéns (2010) undersökning på högstadieelever att elever generellt som har valt ett 
yrkesprogram också i större utsträckning har en plan med vad de vill göra efter gymnasiet, 
redan när de väljer gymnasieprogram. Medan fler elever som väljer högskoleförberedande 
program  gör  det  för  att  ”hålla  fler  vägar  öppna”  och  skjuta  upp  yrkesvalet. 

Eleverna på högskoleförberedande program är mer inriktade på vidare studier, och särskilt 
högskolestudier, vilket kanske inte är så märkvärdigt då de går just ett högskoleförberedande 
program. Likaså är det fler elever på yrkesprogrammen som tänka sig gå en yrkesutbildning. 
Anmärkningsvärt är att nästan hälften av eleverna som går ett yrkesprogram kan tänka sig 
att gå en högskoleutbildning, fast mycket färre av dem vet vilken utbildning de vill gå än när 
det gäller eleverna på högskoleförberedande program.  

När det gäller möjligheter att få arbete i framtiden är det något fler från 
högskoleförberedande program som anser sig ha mycket goda möjligheter. Många elever 
motiverar detta med att de tänker satsa på yrken där de har hört att det råder brist på 
arbetsmarknaden. Många hänvisar också till att de har bra personliga egenskaper, som gör 
att de har större chans att få arbete. Detta kan kopplas till individualiseringen i samhället 
(Lidström 2009), att den också påverkar hur eleverna tänker kring vad som gör att de kan få 
jobb. Flera av dem som anser sig ha begränsade möjligheter att få jobb pekar på problem i 
samhället som t ex hård konkurrens om jobben och få arbeten på arbetsmarknaden. Andra 
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pekar på att de inte har de personliga resurser som krävs, som t ex arbetslivserfarenhet, bra 
betyg och en högskoleutbildning. Dessa motiveringar överensstämmer med tidigare 
forskning (SOU 2004:3). Många som ser begränsningar på arbetsmarknaden är de som vill 
satsa på en karriär i linje med sitt program, trots att de hört att det är svårt att få jobb inom 
området. Detta visar på att läget på arbetsmarknaden och den höga ungdomsarbetslösheten 
påverkar hur gymnasieeleverna ser på sin framtid, likaså att arbetsgivare har lättare för att 
anställa individer med arbetslivserfarenhet. Vissa elever skriver däremot att de tänker 
försöka satsa på sin dröm trots hård konkurrens.  

Var femte elev som går högskoleförberedande program tycker också att det är viktigt att ta 
hänsyn till vad man har för betyg, vad flickvännen/pojkvännen tycker eller gör och att man 
får flytta. På yrkesprogramen tycker ungefär var tionde elev att det är viktigt att kunna bo 
kvar på hemorten och ungefär lika många har svarat att de vill läsa upp betygen året efter 
gymnasiet (särskilt tjejer). Dessa saker kan i sin tur också begränsa handlingshorisonten. 
Jämför vi med tidigare forskning så är det ändå färre elever på gymnasiet än på högstadiet, 
som svarar att andra påverkar deras framtidsval (Dresch och Lovén; SOU 2004:43). Det kan 
tolkas som att de har mognat och mer vet vad de vill, eller i större utsträckning har påverkats 
av den individualistiska kulturen i samhället och är måna om att inte påverkas av andra i sina 
beslut. Anmärkningsvärt är att i båda dessa undersökningar tyckte cirka 5-25 procent att 
lärare hade påverkat dem i deras framtidsval, medan ingen elev i min undersökning svarade 
det. 

 

Handlingshorisont utifrån kön 

I de klasser jag besökte var det generellt mer könsfördelat på yrkesprogrammen. Där var det 
i vissa klasser endast killar eller tjejer. Detta mönster ser vi också på yrkesprogrammen 
överlag i Sverige (Skolverket, Siris 2013). Däremot var det också mycket få killar i en klass på 
estetiska programmet och mycket få tjejer i teknikklassen. Läraren i teknikklassen påstod 
rentav att det generellt har blivit färre tjejer som går teknikprogrammet sen de gjorde om 
gymnasiet och bytte namn på inriktningarna.  

Tittar man på svaren vad eleverna vill göra året efter gymnasiet så har tjejerna kryssat i fler 
saker vad de vill göra än killarna. Det kan tyda på att tjejerna är mer osäkra eller helt enkelt 
kan tänka sig fler saker. Det är t ex fler tjejer som vill jobba, jobba utomlands och resa, och 
fler av dem tycker det är viktigt att ta hänsyn till vilka jobbmöjligheter som dyker upp. Den 
grupp som angett minst saker som de ska göra efter gymnasiet, är killar som går 
yrkesprogram. Det kan tyda på att de också i störst utsträckning har en tydlig plan vad de vill 
göra efter gymnasiet. Det är också fler killar som anser sig ha mycket goda möjligheter att få 
jobb, särskilt killar som går högskoleförberedande program. De vet också i störst 
utsträckning vilken högskoleutbildning de vill gå och att de vill jobba inom samma område 
som sin gymnasieutbildning, medan flest killar som går yrkesprogram inte vill gå någon mer 
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utbildning. Tjejerna svarar i större utsträckning att de kanske vill gå en vidareutbildning, men 
vet inte vilken än. Dessutom svarar dubbelt så många tjejer än killar att de inte vill arbeta 
inom samma område som sitt gymnasieprogram. Tjejer svarar också i högre grad att de är 
oroliga eller har panik inför framtiden, medan fler killar känner sig lugna. Jämför man med 
tidigare forskning (Dresch och Lovén 2010) visar den också på att tjejer generellt känner sig 
mer osäkra och inte vet vad de vill arbeta med i framtiden redan när de ska välja till 
gymnasiet. 

Däremot är det lika många killar och tjejer som kan tänka sig gå en högskoleutbildning i 
framtiden, vilket skiljer sig från tidigare forskning som visar på att fler tjejer än killar går 
vidare till högskolestudier (Högskoleverket 2012). Men i likhet med den forskningen tycker 
fler tjejer det är viktigt att få flytta, fler av dem har svarat att de vill flytta hemifrån och flytta 
till annan ort. 

En till skillnad jämfört med tidigare forskning är vilka som anser sig mest påverkade av sina 
föräldrar. Enligt statens offentliga utredning Den könsuppdelade arbetsmarknaden (SOU 
2004: 43), anser fler tjejer att de påverkas av sina föräldrar, medan det i min undersökning är 
fler killar som svarat det. Särskilt killar från lägre klass som går ett högskoleförberedande 
program. I likhet med den undersökningen var det fler killar i min undersökning (särskilt de 
som går högskoleförberedande program), som tyckte det var viktigt att ta hänsyn till vad 
kompisarna tycker eller gör, när de ska göra sina egna karriärval. 

 

Handlingshorisont utifrån klass  

Jämfört med hur olika klasser är fördelade på olika program i Sverige generellt (Skolverket, 
Sirius 2013), så var i min undersökning andelen elever med minst en förälder som läst på 
högskola större både på högskoleförberedande program och på yrkesprogram. Fast andelen 
på högskoleförberedande program var högre, drygt 3 av 4, medan det på yrkesprogrammen 
var drygt hälften som hade minst en förälder som gått en högskoleutbildning (eller har ett 
yrke som kräver motsvarande kompetens) i min undersökning.  

I min undersökning var det fler elever från övre klass som kan tänka sig gå en 
högskoleutbildning i framtiden, vilket stämmer med tidigare forskning (Högdin 2007). 
Däremot är det lika många från lägre och övre klass som svarat att de inte vill gå någon mer 
utbildning, till skillnad från Högdins forskning. Skillnaden där är snarare om de går yrkes- 
eller högskoleförberedande program.  Däremot visar svaren i undersökningen på att elever 
från övre klass har större handlingshorisont. De ser mindre begränsningar på 
arbetsmarknaden och vill i större utsträckning fara utomlands och jobba, studera eller resa. 
Dessutom är det dubbelt så många från övre klass som vill starta eget företag, ungefär var 
tolfte. Liksom Blusteins m.fl. forskning (2009) visar på att elever från övre klass mer strävar 
efter att få livstillfredställese  och  ”göra  karriär”,  medan elever från lägre klass mer ser på 
arbete som en förutsättning för att överleva. 
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Elever från övre klass tycker å andra sidan att det är viktigare att ta hänsyn till vad människor 
omkring dem gör/tycker, när de ska bestämma vad de ska göra i framtiden. Elever från lägre 
klass tycker å sin sida det är viktigare att ta hänsyn till vilka betyg man har (särskilt tjejer) och 
ta de arbeten som finns på hemorten bara man får bo kvar. Dessa är faktorer som kan 
begränsa handlingshorisonten. 

 

Handlingshorisont utifrån bostadsort 

Ulf Gruffman (2010) fann i sin enkät- och intervjuundersökning i årskurs 9, att pojkar med 
medelklassbakgrund som valde yrkesprogram ofta kom från mindre orter. Det stämmer även 
i min undersökning. Det var lika många killar från övre klass som gick högskoleförberedande 
program oavsett om de bodde i stad eller på mindre ort, men det var nästan tredubbelt så 
många killar från övre klass och mindre ort som gick på yrkesprogram. Gruffman förklarar 
detta med att killar som växer upp i mindre samhällen dominerat av en manlig arbetarkultur 
utvecklar ett praktiskt/tekniskt habitus. Samma jämförelse med tjejerna visar att mer än 
dubbelt så många tjejer från stad går ett högskoleförberedande program, men lika många 
tjejer från mindre orter går yrkesprogram som högskoleförberedande program. Detta kan 
tyda på att tjejer i lägre grad påverkas av vilka yrken som finns i deras omgivning. 

Vad  som  anses  som  ett  ”högstatusyrke”,  kan  variera  var  och  under vilka förhållanden man 
växer upp enligt Diemer och Ali (2009). Jämfört med min undersökning är det i så fall mer 
populärt för elever från mindre orter att gå det naturvetenskapliga programmet och det 
estetiska programmet inriktning musik, då drygt 60 procent av eleverna som gick dem 
kommer från mindre orter. Bland elever från stad skulle det i så fall vara mer populärt att gå 
det estetiska programmet inriktning media och ekonomiprogrammet, då drygt 70 procent av 
eleverna som gick dem kommer från stad. Att det bara är 34 procent av eleverna som går 
yrkesprogram som kommer från stad, kan också visa på att de i sin omgivning saknar 
förebilder för dessa yrken. T ex var det bara en elev från stad som gick på 
naturbruksprogrammet och i den klass jag besökte på industriprogrammet, de andra kom 
från mindre orter.   

När det gäller handlingshorisont och strategier skiljer det sig också en del utifrån bostadsort. 
Elever från stad vill och kan i högre grad tänka sig gå högskola, medan något fler elever från 
mindre orter kan tänka sig gå en yrkesutbildning, folkhögskola, grundläggande 
militärutbildning eller inte vill gå någon mer utbildning alls. Dessutom är det fler från mindre 
orter som vill starta ett eget företag efter gymnasiet och de känner sig i högre grad lugna 
inför framtiden. Elever från stad känner sig i högre grad oroliga, men det är även fler i den 
gruppen  som  ”längtar”. De anser sig också i högre grad ha mycket goda möjligheter att få 
arbete i framtiden, än elever från mindre orter. 
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Resultaten sammanfattade utifrån Careershipteorin 
Slår man ihop alla variablar, kön, klass, bostadsort och typ av program, är den grupp som i 
störst utsträckning anser sig ha mycket goda förutsättningar att få jobb killar från övre klass, 
som bor i stad och som går ett yrkesprogram. På andra plats kommer tjejer från lägre klass, 
som också bor i stad och går ett yrkesprogram.  De som anser sig i störst utsträckning ha 
begränsade möjligheter att få arbete är tjejer från lägre klass, från stad som går ett 
högskoleförberedande program och på andra plats kommer också tjejer från lägre klass, men 
som är från mindre orter och som går yrkesprogram. Dessa kan man därför säga också har 
den mest begränsade handlingshorisonten. 

Däremot generellt i undersökningen har killar större handlingshorisonter än tjejer, de från 
övre klass större än dem från lägre klass, de från stad större än för dem på mindre orter och 
de på högskoleförberedande program större än för dem som går yrkesprogram. Här kan man 
se ett samband till tidigare forskning som säger att män generellt klarar sig bättre i 
arbetslivet än kvinnor och likaså dem från övre klass (SOU 2007:112). Den säger också att 
högutbildade klarar sig bättre i samhället. I så fall har de elever från högskoleprogram, övre 
klass och stad bättre förutsättningar då de i större utsträckning vill gå högskola än de andra. 
Killar har också bättre förutsättningar än tjejer då det är fler av dem som redan nu vet vad 
de vill gå för högskoleutbildning.  

När det gäller vilka strategier eleverna har inför framtiden, så är 70 procent öppna för vilka 
jobbmöjligheter som dyker upp eller vilka utbildningar de kommer in på. 83 procent går 
också efter vad de har för intressen. 60 procent går på vad de är duktiga på och 25 procent 
vad personer i deras omgivning tycker. Alla elever har svarat något av dessa alternativ.  

Hur många elever har en plan för framtiden? Där kan man jämföra elevernas svar på frågan 
om de kan tänka sig någon utbildning i framtiden. Där är det 45 procent som svarat att de 
vet vilken utbildning de vill gå i framtiden, eller att de inte vill gå någon mer utbildning, 
medan 55 procent har svarat att de kanske vill gå någon mer utbildning men vet inte vad. Av 
de 45 procent som vet är något fler killar, från övre klass, från mindre ort och som går 
högskoleförberedande program. Ser vi till svaren på frågan om eleverna i framtiden vill jobba 
i linje med sitt gymnasieprogram, är det var tredje elev som är klar över att de vill det. Något 
fler av dem som går på yrkesprogram, är killar och kommer från mindre orter. Slår vi ihop 
dessa resultat ser vi att killar från mindre orter i högre utsträckning har en plan över vad de 
vill arbeta med i framtiden. 

Utifrån Careership-teorin kan man se gymnasietiden som  en  ”rutinperiod”,  så  att  gå  ut  
gymnasiet  blir  en  ”brytpunkt”  för  eleverna  då  de  ska  börja  stå  på  egna  ben.  Utifrån  tidigare  
forskning (Lidström 2009) klarar en del av eleverna den här brytpunkten bra, andra inte. 
Utifrån min undersökning är det fler tjejer, från mindre orter och som går 
högskoleförberedande program som vill börja stå på egna ben genom att flytta hemifrån. Vi 
ser också att eleverna känner lite olika för denna brytpunkt. Ungefär var fjärde elev längtar 
och tycker det känns spännande och drygt var tredje känner sig lugn och tror det löser sig. 
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För dessa anses övergången från gymnasiet till vuxenlivet gå bra. Medan ungefär var tredje 
elev är orolig och var tionde känner panik. För dessa upplevs det snarare som en jobbig 
brytpunkt att gå ut gymnasiet.  

 

Gymnasieelevernas behov av vägledning – jämförelse med tidigare 
forskning och CIP-teorin 
Precis som i Ulf Gruffman och Gunnar Schedins undersökning (2010) är det fler tjejer i min 
undersökning som sökt vägledning, men skillnaderna är inte så stora som i deras 
undersökning, det skiljer bara 10 procent. Det är dessutom ungefär lika många killar och 
tjejer i min undersökning som svarat att de varit till en studie- och yrkesvägledare enstaka 
eller många gånger. Däremot så uttrycker tjejerna generellt att de har fler olika behov än 
killarna. Till skillnad från Gruffmans och Schedins undersökning var det fler i min 
undersökning från lägre klass som varit till en studie- och yrkesvägledare, och som hade 
besökt denne några eller många gånger. Särskilt gällde det elever från lägre klass och som 
gick högskoleförberedande program. Det kan förklaras utifrån habitus, i och med att de inte 
har föräldrar som läst på högskola kan det göra att de känner större behov av att få hjälp i 
dessa  frågor.  De  är  så  kallade  ”klassresenärer”.    Totalt  i min undersökning kan man också se 
att de är fler elever som går högskoleförberedande program som sökt vägledning, än elever 
på yrkesprogram, till viss skillnad från Gruffmans och Schedins undersökning. Samtidigt är 
det anmärkningsvärt att de som i minst utsträckning upplever behov av vägledning är elever 
från yrkesprogram, och särskilt killar. 

Ser vi till vilka typer av vägledningsbehov eleverna har så har drygt hälften behov av att få 
mer allmän hjälp som information. Det är färre om vi jämför vilka behov av vägledning 
högstadieeleverna uttryckte i Dresch och Lovéns undersökning (2010). Det är också dessa 
behov som studie- och yrkesvägledarna är bäst på att bemöta, både i min undersökning och i 
deras forskning. Just kanske för att studie- och yrkesvägledarna i regel är ute i klasserna och 
ger information, och för en del elever räcker det. Vidare uttrycker drygt var tredje elev att de 
vill ha någon att prata med vad de praktiskt ska göra efter gymnasiet och veta vad som finns 
att  välja  på  när  det  gäller  utbildningar  och  yrken.  De  lider  brist  på  ”yrkeskunskap”  enligt  CIP-
teorin. De här är också de behov som studie- och yrkesvägledarna är näst bäst på att 
bemöta. De behov av vägledning som studie- och yrkesvägledare är minst bra på att bemöta 
är personliga behov, vidga perspektiv och  hjälpa  eleven  klargöra  ”vem  är  jag”  och  ”vad  vill  
jag”, det vill säga hjälpa eleverna få ”självförståelse”  enligt CIP-teorin. Samma mönster ser vi 
i Dresch och Lovéns undersökning bland högstadieelever. Men eleverna uttrycker dessa 
personliga behov också i minst utsträckning. Vägledningsbehov som studie- och 
yrkevägledarna däremot är bättre på att bemöta i min undersökning, är att hjälpa elever 
som hamnat i en särskild situation som påverkar framtiden. Sådana situationer skulle t ex 
kunna vara att eleverna har svårt att klara skolan eller behöver anpassad studiegång på 
något sätt. Min undersökning visar också att ju fler gånger eleverna varit till en studie- och 
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yrkesvägledare desto större chans är det att de har fått all hjälp de behövt. Däremot så har 
studie- och yrkesvägledarna generellt sett haft svårare att tillgodose dem som har haft 
många olika behov av vägledning, än dem med få behov.  

En skillnad mellan min och Dresch och Lovéns studie är generellt att fler elever i deras 
underökning uttryckte olika behov av vägledning. Det kan man spekulera om det beror på 
att gymnasieelever bättre klarar sig själva i vägledningsfrågor eller om de inte på samma sätt 
som högstadieelever uppmanas att gå till en studie- och yrkesvägledare. På högstadiet är det 
många gånger mer obligatoriskt att alla elever ska gå till en studie- och yrkesvägledare minst 
en gång, medan det inte är det på gymnasiet. Det kan göra att det är fler elever på 
gymnasiet som inte tänker på att de kan gå till en vägledare fast de skulle behöva det. Det 
var också en del elever i min undersökning som uttryckte att de hade behov av vägledning 
men som inte hade gått till någon studie- och yrkesvägledare. Det skulle kunna bero på att, 
liksom i Dresch och Lovéns studie, att många elever inte vet vad studie- och yrkesvägledaren 
kan hjälpa dem med. Ett resultat från min studie som också kan tyda på det är att den grupp 
som i störst utsträckning är mycket missnöjda med vägledningen, är de som inte har besökt 
någon studie- och yrkevägledare. En annan grupp som i min undersökning också är mer 
missnöjd med vägledningen, är elever som går högskoleförberedande program. De uttrycker 
generellt också mer behov av vägledning, vilket kan tyda på att de har högre förväntningar 
på vägledningen än elever som går yrkesprogram. 

 

Resultaten sammanfattade utifrån CIP-teorin 
CIP-teorin menar som sagts tidigare, att det finns tre nyckelfaktorer för att göra bra 
karriärval 

1. En tydlig bild av dig själv – självförståelse  
2. Kunskap om olika yrken och vad de kräver – yrkeskunskap  
3. Förmågan att se samband mellan punkt 1 och 2 – kan göra bra karriärval 

Tittar man på elevernas svar så är det nästan 50 procent av eleverna som uttrycker att de till 
stor del har en klar  uppfattning  om  sig  själv.  Det  är  också  bara  12  procent  som  svarar  ”liten”  
eller  ”inte  alls”  på  frågan,  vilket kan kopplas till att det är få som uttryckt vägledningsbehov 
kring självförståelse. De elever som har något sämre självkänsla är tjejer och elever på 
yrkesprogram.  

Däremot är det bland gymnasieeleverna något sämre med kunskapen var man hittar 
information om olika utbildningar. Bara 23 procent av eleverna vet det till stor del, och det 
är dubbelt så många på högskoleföreberedande program än yrkesprogram som har svarat 
det. Dessa har också i större utsträckning svarat att de vet vilken utbildning de vill gå i 
framtiden. Eleverna på yrkesprogram har något bättre kunskap var de kan ta reda på 
information om olika yrken. Men det är bara 13 procent från båda grupperna som svarat att 
de  vet  det  till  ”stor  del”.  Tittar man på kön, klass och bostadsort är det färre elever som är 
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tjejer och från lägre klass som svarat att de vet var de kan hitta information om olika 
utbildningar och yrken. Vid en jämförelse mellan vägledningsbehov var det något fler elever 
med låg självkännedom och yrkeskunskap som också uttryckte mer behov av vägledning. 

Totalt visar resultatet i undersökningen att ju större självkänsla och kunskap eleverna har var 
de kan hitta information och om de har en plan inför framtiden, i desto större utsträckning 
vet de också viken utbildning de vill gå i framtiden, ser sig ha mycket goda möjligheter att få 
jobb och känner sig mer lugna för framtiden – de har alltså en större handlingshorisont. De 
som har fått all hjälp de anser sig behöva av en studie- och yrkesvägledare, vet också i större 
utsträckning vilken högskoleutbildning de vill gå och svarar i större utsträckning att de anser 
sig ha mycket goda möjligheter att få arbete, än genomsnittet av eleverna. De anser sig och i 
något högre grad ha en klar uppfattning om sig själv och var de kan hitta information om 
olika utbildningar. Av detta kan man dra slutsatsen att elever som har fått all hjälp de behövt 
av en studie- och yrkesvägledare, generellt har en större handlingshorisont. 
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Diskussion 
Utifrån resultatet i min undersökning har generellt de elever från högskoleförberedande 
program och övre klass större handlingshorisont, de ser mer möjligheter vad de kan göra 
efter gymnasiet. De ser även sig ha bättre möjligheter att få jobb ofta för att de anser sig ha 
mer  ”resurser”  som  t  ex  bra  personliga  egenskaper.  Vissa elever påverkas negativt av att de 
hör om stor arbetslöshet och konkurrens om jobben och ser sina möjligheter att få arbete 
som begränsade. Enligt undersökningen vill alla elever utom 3 av 250 elever göra något 
aktivt året efter gymnasiet, jobba eller gå någon form av utbildning. Därför kan jag uppleva 
det särskilt tråkigt att verkligheten inte ser sådan ut, många ungdomar kommer inte att få 
det så lätt efter gymnasiet. En del kommer säkerligen att klara sig bra, medan andra får 
kämpa sig fram. Här är det troligare att de som inte har en plan om vad de vill göra, generellt 
kommer få det svårare. Här visar undersökningen att fler tjejer inte vet vad de vill bli, vilken 
utbildning de vill gå och det är fler av dem som inte vill jobba inom det område de studerar 
nu. Undersökningen visar också på att de som har bättre självförståelse och kunskap var de 
kan hitta information om olika utbildningar och yrken, också i större utsträckning har en plan 
för framtiden och tror sig mer ha goda möjligheter att få arbete i framtiden. De som har fått 
sina behov av vägledning bemötta av en studie- och yrkesvägledare svarar också detta i 
högre grad, vilket visar på hur viktig bra studie- och yrkesvägledning är. 

I gymnasieskolans läroplan (Skolverket 2011) står det att skolan ska hjälpa varje elev att 
utveckla sin självkännedom, att de ska få kännedom om vad arbetslivet kräver och vad det 
finns för möjligheter till arbete och fortsatta studier. Uppfylls detta? Enligt min undersökning 
blir svaret: till viss del. Av de elever som har uttryckt vägledningsbehov och varit till en 
studie- och yrkesvägledare i undersökningen, hade nästan hälften fått all hjälp de behöver. 
Studie- och yrkesvägledarna var bättre på att ge information och hjälp kring att öka 
yrkesförståelsen, men sämre på att möta vägledningsbehov som handlade om att öka 
självkännedomen. 30 procent av eleverna menar sig inte ha behov av vägledning, vilket man 
kan ifrågasätta då nästan 30 procent av dem har svarat att de har låg självförståelse 
och/eller liten kunskap var man kan hitta information om utbildningar och yrken. Det var 
också elever som inte varit till en studie- och yrkesvägledare som i störst utsträckning 
svarade att de var mycket missnöjda med vägledningen. Kan detta tyda på att studie- och 
yrkesvägledarna  behöver  göra  mer  ”reklam”  bland  eleverna vad de kan hjälpa dem med, i 
större  utsträckning  ”visa  sig”  och  erbjuda  eleverna  att  komma  på  vägledningssamtal.   

Några elever tyckte också att det borde bli obligatoriskt för alla gymnasieelever att gå till 
studie- och yrkesvägledaren. Några elever uttryckte också en önskan om att studie- och 
yrkesvägledaren fler gånger skulle komma ut till klasserna, så att eleverna kunde ställa sina 
frågor till dem. De elever som har fullt schema kan ha svårt att kunna boka tid för ett längre 
samtal hos en studie- och yrkesvägledare, och då kan eleven inte få sina behov 
tillgodosedda, särskilt om det handlar om att få bättre självkännedom. De elever som 
önskade detta gick på högskoleförberedande program, vilka totalt uttryckte dubbelt så 
mycket vägledningsbehov än de som gick på yrkesprogram. Jag undrar vad det beror på att 
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elever på yrkesprogram i större utsträckning anser att studie- och yrkesvägledning inte är 
något för dem? Enligt undersökningens resultat så är det fler elever som vet vilken 
högskoleutbildning de vill gå som har fått den hjälp de behövt av studie- och yrkevägledare. 
Dessutom är det fler elever som går högskoleförberedande program som uttrycker mer 
behov av vägledning. Kan det vara så att bland eleverna så förknippas vägledningen med 
studievägledning, inte yrkesvägledning, fast det egentligen ska vara både och. De elever som 
inte vill gå någon mer utbildning är också de elever som uttrycker minst behov av 
vägledning.  

Det är viktigt när det gäller utbildning att studie- och yrkesvägledningen inte bara är 
fokuserad på högskolan. Det var totalt bara 3 procent av eleverna som visste vilken 
yrkesutbildning de ville gå, medan 30 procent visste vilken högskoleutbildning de ville gå. 
Det är 10 gånger mer! De som kunde tänka sig gå en yrkesutbildning men inte visste vilken, 
svarade generellt att de hade sämre kunskap var de kunde hitta information om olika 
utbildningar. Detta visar på ett område där studie- och yrkesvägledningen kan förbättras. 

Elever som går yrkesprogram har i större utsträckning svarat att lärare eller annan 
skolpersonal har hjälp dem i studie- och yrkesväglednings frågor. Nästan dubbelt så många 
elever som går på yrkesprogram anser sig ha fått ganska eller mycket hjälp av lärare eller 
annan skolpersonal, än elever på högskoleförberedande program. Detta tänker jag kan 
förefalla mer naturligt för dem, då lärarna t ex hjälper till med att ordna APL-platser till 
eleverna på yrkesprogram. Dessutom kunde jag konstatera i min undersökning att 
yrkesklasserna i regel är mindre, vilket också kan göra att yrkeslärare får en närmare relation 
till sina elever. I en klass på det estetiska programmet var det också något fler elever som 
tyckte att de fått mycket hjälp av lärare eller annan skolpersonal, vilket kan ha att göra med 
att eleverna på den inriktningen ofta träffar sina lärare en och en eller i mindre grupp. Men 
även om elever på yrkesprogram i större utsträckning får hjälp av lärare, så är det nästan var 
femte elev där som i framtiden inte vill arbeta inom samma område som sitt 
gymnasieprogram. Detta visar på hur viktigt det är att även eleverna på yrkesprogram får 
upp ögonen för vilken hjälp de kan få av en studie- och yrkesvägledare.  

Det är även anmärkningsvärt att bara totalt 14 procent av eleverna har svarat att de inte har 
fått någon hjälp av lärare eller annan skolpersonal i studie- och yrkesvägledarfrågor. Detta 
visar på hur värdefullt det skulle kunna vara om studie- och yrkesvägledare samarbetar med 
lärare och annan skolpersonal. Sveriges kommuner och landsting har 2013 gjort en 
undersökning med exempel från olika kommuners studie- och yrkesvägledning. Den visar 
också på att studie- och  yrkesvägledningen  fungerar  bättre  om  den  ses  som  ”hela  skolans  
ansvar”, där vägledarna samarbetar med varandra men också med annan skolpersonal (ibid 
s.7).  
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Metoddiskussion 
Utifrån mitt syfte och mina frågeställningar ansåg jag den bästa undersökningsmetoden vara 
en enkät, i och med att då skulle jag kunna få många respondenter och få en bättre överblick 
över hur olika elever svarar. Dessutom ligger mina forskningsfrågor på en jämförelsevis 
allmän nivå vilket talade för en kvantitativ undersökning, medan en kvalitativ undersökning 
hade varit att föredra med forskningsfrågor som går  ”djupare”  och  t ex syftar till att ta reda 
på orsakssamband och ökad förståelse för något (Trost 2012, 23).  

En nackdel med en enkät som metod är däremot att jag inte kan verifiera att alla 
respondenter har uppfattat frågorna på rätt sätt, vilket gör att de kanske skulle ha svarat 
annorlunda om de uppfattat frågan som det var tänkt. Frågan om eleverna har behov av 
vägledning kan också ha gjort att dessa väcktes när eleven läste frågan, fast de kanske inte 
hade upplevt det förut. Frågan kanske satte ord på vägledningsbehov som varit diffusa för 
eleverna tidigare, vilket också kan ha gjort att de inte heller har bett om exakt den hjälpen 
och inte heller fått den, när de besökt en vägledare. Detta är nackdelar för tillförlitligheten i 
resultaten. Mina resultat har jag dessutom fått genom att jämföra vad gymnasieeleverna har 
svarat på olika frågor. För att validera och styrka dessa resultat hade jag behövt komplettera 
min undersökning med intervjuer för att se om de stämmer. Då jag hade en begränsad tid 
för att utföra undersökningen hade jag tyvärr inte tid att göra detta.  

Det som å andra var sidan var positivt med undersökningen var att det var mycket få bortfall 
i svaren, särskilt på frågorna som handlade om framtidsperspektiv. Jag hade något fler 
bortfall på frågorna som handlade om vägledning, särskilt från elever som gick 
yrkesprogram. Det kan bero på att de också i mindre utsträckning har besökt en studie- och 
yrkesvägledare än elever på högskoleförberedande program. Som mest hade jag cirka 3 
procent i svarsbortfall på en fråga. Dessa svarsbortfall togs också med i beräkningen av 
resultaten. 

 

Kommer man att kunna generalisera mina resultat?  

I och med att jag använder mig av ett icke slumpmässigt urval, kan man inte generalisera 
resultatet till gymnasieelever i andra svenska kommuner. Även om man inte direkt kommer 
att kunna generalisera resultaten på gymnasieelever i hela Sverige, så kan undersökningen 
visa på mönster och tendenser i hur gymnasieelever ser på sin framtid. T ex hur de tänker 
agera efter gymnasiet, vad de har för behov av studie- och yrkesvägledning, om de fått sina 
vägledningsbehov tillgodosedda samt vilka skillnader det kan finnas utifrån kön, klass, 
bostadsort och vilken typ av program eleverna går. Det kan i sin tur ge forskare uppslag på 
vad de kan fokusera på i sin forskning. De som jag även tänker kan ha nytta av den här 
undersökningen är studie- och yrkesvägledare som jobbar på gymnasieskolor i kommunen 
där jag gjorde undersökningen. Jag har frågat några av dem om de vill ta del av resultatet för 
att kunna förbättra sin verksamhet, och de var alla intresserade. 
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Förslag till fortsatt forskning 

Här skulle jag snarare vilja prata om utvärderings- och utvecklingsarbete på dessa punkter: 

¾ Hur kan studie- och yrkesvägledarna på ett bra sätt få ut till eleverna vad studie- och 
yrkesvägledning handlar om?  
 

¾ Hur kan studie- och yrkesvägledningen praktiskt utformas för att möta elever som 
har studievägledningsbehov och yrkesvägledningsbehov? 
 

¾ Hur kan personalen på skolan samarbeta på ett bra sätt för att komplettera varandra 
i dessa frågor?  
 

¾ Vilka skulle resultaten bli om man för in studie- och yrkesvägledning på schemat 
under en viss period av skoltiden?  

Jag ser även vikten av ett samarbete mellan vägledare när det gäller vägledningsmetoder, 
för hur man praktiskt kan hjälpa elever på ett bra sätt som har dålig självkännedom och dålig 
yrkeskunskap. 
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Bilaga 1 – Brev till lärare 
 

Hej! 

Jag är en student som läser studie- och yrkesvägledarprogrammet och ska nu skriva mitt 
examensarbete. 
Underlaget till det är en enkätundersökning i Skellefteå kommun, om hur elever i årskurs 3 
ser på sin framtid.  
 
Får jag komma ut i din mentorsklass med en enkät? När kan det passa? 
Kan jag komma ut v 17 till klassen? (jag kan även komma v 18) 
Beräknar att enkäten tar max 15 minuter att fylla i. 
 
Mvh 
 
/Miranda Birgersson 
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Bilaga 2 – Enkät 
 

Enkät	  för	  gymnasieelever	  i	  årskurs	  3 

 

Tema: Hur ser du på framtiden & 
skolans studie- och yrkesvägledning? 

 
 
 

 
 
 
Syftet med den här enkäten är dels att se hur du som gymnasieelev ser på din 
framtid och på dina möjligheter att få jobb, och dels att höra vad du anser om 
studie- och yrkesvägledningen på skolan. Har du behövt studie- och 
yrkesvägledning under din gymnasietid och har du fått den hjälp du behövt? 
 
I början av enkäten kommer även en del allmänna frågor, som jag behöver när 
jag ska redovisa svaren på undersökningen. Däremot är du anonym – ingen 
kommer att kunna ta reda på vad just du har svarat. 
 
Jag som gör undersökningen heter Miranda Birgersson och går sista året på 
studie- och yrkesvägledarprogrammet på Umeå universitet. Svaren på 
undersökningen kan hjälpa mig och förhoppningsvis andra studievägledare hur 
vi kan förbättra studie- och yrkesvägledningen. 
 
 
 

Kom ihåg! 
 

x Läs frågorna noga 
x Ibland ska du fylla i bara ett alternativ och ibland står det att 

du får fylla i ett eller flera alternativ, beroende på vad som 
passar in på dig 

x Fråga mig om det är någon fråga du inte förstår 
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Allmänna frågor  
 

� Tjej 
� Kille 

 
 
Var bor du? Kryssa i ett alternativ som 
passar bäst.  
 
 

� Stad 
� Samhälle 
� By

 
Vad har din mamma för yrke?(eller annan vårdnadshavare)  
 
       
 
 
Vad har din pappa för yrke? (eller annan vårdnadshavare) 
 
       
 
 
Är någon av dina 
föräldrar/vårdnadshavare egen 
företagare? 
Kryssa i ett alternativ som passar bäst. 
 

 
� Ja 
� Ja, men utöver sitt vanliga jobb 
� Nej 

 
Vad har dina föräldrar/vårdnadshavare för högsta utbildning? Kryssa i ett alternativ som 
passar bäst. 
 
Mamma/vårdnadshavare 1 
 

� Grundskola 
� Gymnasieskola 
� Yrkesutbildning 
� Högskola 

Pappa/vårdnadshavare 2 
 

� Grundskola 
� Gymnasieskola 
� Yrkesutbildning 
� Högskola 

Hur du ser på din framtid när det gäller studier och jobb 
 
Hur känner/tänker du inför framtiden? Kryssa i ett alternativ som passar bäst.  
 

� Känns spännande, längtar! 
� Det löser sig, känner mig lugn. 
� Orolig, samtidigt som det känns skönt att sluta skolan. 
� Panik! Vet inte vad jag ska göra! 
� Vet inte, har inte börjat fundera på det. 
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Vad vill du göra nu närmaste året efter gymnasiet? Kryssa i ett eller flera alternativ. 
 
� Gå högskola 
� Gå yrkesutbildning 
� Gå kurs på folkhögskola 
� Jobba (i Sverige) 
� Jobba utomlands 
� Studera utomlands 
� Nöjesresa utomlands 
� Slappa hemma (på heltid) 

 

� Starta eget företag 
� Flytta hemifrån 
� Flytta till en annan stad 
� Göra lumpen 
� Läsa upp betyg på Vux eller 

folkhögskola 
� Annat nämligen  

   
   

 
 
Vad är viktigt för dig att ta hänsyn till när det gäller vad du ska göra efter gymnasiet?  
Kryssa i ett eller flera alternativ som du tycker är viktiga 
 
� Mina intressen 
� Vad jag är duktig på 
� Vad jag har för betyg 
� Vad mina vänner tycker/gör 
� Vad min pojkvän/flickvän tycker/gör 
� Vad mina föräldrar/vårdnadshavare 

tycker jag ska göra 
� Vad mina lärare tycker att jag ska göra 

� Vilka jobbmöjligheter som dyker upp 
� Jag söker olika utbildningsalternativ och 

ser vad jag kommer in på 
� Att jag får flytta 
� Vilka möjligheter som finns här bara jag 

får bo kvar 
� Annat, nämligen  

    
 
 
Kan du tänka dig att gå en utbildning någon gång i framtiden? Kryssa i ett alternativ som 
passar bäst. 
 

� Ja, jag vill läsa på högskola, jag vet redan nu vad jag vill läsa 
� Kanske att jag vill gå en högskoleutbildning, när jag vet vad jag vill bli 
� Ja, jag vill gå en yrkesutbildning, jag vet redan nu vad jag vill läsa 
� Kanske att jag vill gå en yrkesutbildning, när jag vet vad jag vill bli 
� Nej, jag vill inte läsa någon mer utbildning efter gymnasiet 

 
 
Hur upplever du dina möjligheter att få 
jobb i framtiden? 
Kryssa i ett alternativ som passar bäst. 
 
 

� Mycket goda 
� Ganska goda 
� Begränsade 
� Mycket begränsade

Hur motiverar du ditt svar i föregående fråga? 
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Skulle du i framtiden vilja arbeta med något i linje med det gymnasieprogram du går? 
Kryssa i ett alternativ som passar bäst. 
 

� Ja, om jag fick välja 
� Kanske, men jag kan tänka mig jobba inom andra områden också 
� Nej, jag vill arbeta med något annat 
� Vet inte 

Hur du ser på skolans studie- och yrkesvägledning 
 
Vad har du/vad har du haft för behov av vägledning under din gymnasietid?  
Kryssa för ett eller flera alternativ som passar in. 
 

� Någon att prata med om vad jag ska göra efter gymnasiet 
� Någon att prata med om min situation och hur det påverkar framtiden 
� Hjälp med att identifiera mina starka och svaga sidor 
� Hjälp med att reda ut vilka utbildningar/yrken som passar mig 
� Få nya idéer och infallsvinklar 
� Hjälp att hitta olika utbildningar/yrken 
� Hjälp att välja i olika val (t ex individuella valet, programfördjupning) 
� Information om olika utbildningar, antagningspoäng, yrken mm. 
� Annat, nämligen      
� Har aldrig upplevt behov av vägledning 

 
 
Vad av dessa alternativ tycker du att studievägledaren har gett dig under din gymnasietid?  
Kryssa för ett eller flera alternativ. 
 

� Någon att prata med om vad jag ska göra efter gymnasiet 
� Någon att prata med om min situation och hur det påverkar framtiden 
� Hjälp med att identifiera mina starka och svaga sidor 
� Hjälp med att reda ut vilka utbildningar/yrken som passar mig 
� Fått nya idéer och infallsvinklar 
� Hjälp att hitta olika utbildningar/yrken 
� Hjälp att välja i olika val (t ex individuella valet, programfördjupning) 
� Information om olika utbildningar, antagningspoäng, yrken, val mm. 
� Annat, nämligen      
� Jag upplever inte att studievägledaren har gett mig något som jag har nytta av 

 
 
Har du sökt studievägledaren för att få 
hjälp?  
Kryssa i ett alternativ som passar bäst 
 
 

� Ja, många gånger 
� Ja, några gånger 
� Någon enstaka gång 
� Inte alls
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Tycker du att du har en klar uppfattning 
om dig själv; vad du har för intressen, 
egenskaper, vad du är bra på mm.?  
Kryssa i ett alternativ som passar bäst.  
 
 

� Ja, till stor del 
� Ja, till viss del 
� Nej, endast till liten del 
� Nej inte alls 

 
Vet du var du kan hitta information om 
olika utbildningar?  
Kryssa i ett alternativ som passar bäst. 
 

� Ja, till stor del 
� Ja, till viss del 
� Nej, endast till liten del 
� Nej inte all

Vet du var du kan hitta information om 
olika yrken? 
Kryssa i ett alternativ som passar bäst. 
 
 
 

� Ja, till stor del 
� Ja, till viss del 
� Nej, endast till liten del 
� Nej inte alls 

Är du som helhet nöjd med den 
hjälp/information/vägledning som du har 
fått av din studievägledare?  
Kryssa för ett alternativ som passar bäst. 
 

� Ja, mycket nöjd 
� Ja, ganska nöjd 
� Nej, ganska missnöjd 
� Nej, mycket missnöjd 

 
Hur motiverar du ditt svar på föregående fråga? 
 
       
 
       
 
 
Tycker du att lärare eller annan personal 
på skolan har hjälpt dig i studie- och 
yrkesrelaterade frågor? 
Kryssa i ett alternativ som passar bäst.  
 

� Ja, mycket 
� Ja, ganska mycket 
� Lite grann 
� Inte alls

 



 

 


