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Sammanfattning 

Examensarbetet redovisar ett antal studie- och yrkesvägledares erfarenheter kring hur elevers 
kön, sociala och etniska bakgrund påverkar deras behov och motivation att uppsöka 
studievägledning. Vidare beskriver arbetet studie- och yrkesvägledares uppfattningar kring 
studie- och yrkesvägledningens strukturering och hantering för att främja likvärdighet bland 
elever i den svenska skolan.  Arbetet beskrivs som en kvalitativ undersökning med kvalitativa 
intervjuer som metod. Empiri insamlades genom fem intervjuer med yrkesverksamma studie- 
och yrkesvägledare inom grund- och gymnasieskolan i Västerbottens län samt genom 
litteraturstudier. Resultaten tolkades med stöd i hermeneutisk analysmodell och påvisade att 
etnicitet inverkar genom att elever oftare har liten kunskap om det svenska 
utbildningssystemet samt att de har begränsade möjligheter att ventilera utbildningsfrågor 
med sin sociala omgivning, något som leder till att deras behov av vägledning ökar. Social 
klasstillhörighet inverkar genom att elever från högre samhällsskikt mer frekvent har 
vårdnadshavare som själva genomfört högre utbildning.  Vårdnadshavarna har därför många 
gånger själva goda kunskaper kring förutsättningar och krav inom utbildning och yrkesliv, 
vilket de förmedlar till sina barn. Elever från högre samhällsklass har således mindre behov av 
vägledning än elever från lägre samhällsskikt. Könet inverkar genom att flickor tenderar vara 
mer osäkra inför framtida studie- och yrkesval än pojkar, något som skapar större behov bland 
flickor att samtala med en studievägledare. Arbetets resultat påvisade även rektors ansvar i att 
skapa förutsättningar för studie- och yrkesvägledningens möjligheter att beakta 
bakgrundsfaktorernas inverkan, samt redovisas behovet av kompetensutveckling inom studie- 
och yrkesvägledning i relation till möjligheten att stärka dess kvalité. Arbetets slutsats bestod 
i att studie- och yrkesvägledares förutsättningar att främja likvärdighet bland skolans elever 
skapas av deras tillgång till tydliga direktiv kring studie- och yrkesvägledningens utformning, 
genomförande, förväntade resultat samt utvecklingsmöjligheter.  
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Inledning 
 
Studie- och yrkesvägledning ska hjälpa elever genom att skapa förutsättningar att hantera 
frågor rörande studier och yrken. För att skapa dessa förutsättningar ska vägledningen 
anpassas till individens behov. Elevers möjligheter att fatta studie- och yrkesval ska inte 
begränsas av kön, social eller kulturell bakgrund. Studie- och yrkesvägledare måste därför ha 
kunskap om faktorer och föreställningar som påverkar elevers valmöjligheter (Skolverket 
2013). 

I en debattartikel i Göteborgs-Posten (2014) beskriver Anna Ekström, generaldirektör för 
Skolverket och Mikael Sjöberg, generaldirektör för Arbetsförmedlingen problematiken som 
uppstår när elever saknar tillräckligt med underlag för att fatta välgrundade studie- och 
yrkesval. En orsaksförklaring till det bristande kunskapsunderlaget bland eleverna är enligt 
Ekström och Sjöberg kvalitén inom studie- och yrkesvägledningen. I genomsnitt så ansvarar 
varje studie- och yrkesvägledare för 501 elever på högstadiet samt för 487 elever på 
gymnasiet, något som enligt Ekström och Sjöberg begränsar vägledarnas möjligheter att ge 
eleverna det stöd de behöver. Lundahl (2010) i Lundahl (red) redogör för hur elevers behov 
av vägledning inte är avhängig deras sociala bakgrundsfaktorer och att skolans studie- och 
yrkesvägledning därför bör grundas i en medvetenhet kring de sociala bakgrundsfaktorernas 
inverkan på elevers behov av studie- och yrkesvägledning. Det har även påvisats att 
skolpersonalens kunskap gällande hur elevernas sociala bakgrundsfaktorer påverkar deras 
studie- och yrkesval skapar förutsättningar för elevers tillgång till likvärdig studie- och 
yrkesvägledning (Sveriges Kommuner och Landsting, 2013). 

Under vår utbildning till studie- och yrkesvägledare har vi många gånger behandlat den roll 
som kön, social klass och kulturell bakgrund spelar i människors möjligheter att göra val eller 
fatta beslut. Vi har lärt oss att rättigheten till likvärdig studie- och yrkesvägledning bör 
betraktas som en självklarhet, det finns beskrivet i både styrdokument, rapporter och 
avhandlingar. Som snart utexaminerade studie- och yrkesvägledare är vår gemensamma 
målsättning att försöka tillgodose elevers rättighet till vägledning som leder till väl 
underbyggda val. För att möjliggöra denna målsättning behövs kunskap om likvärdighetens 
villkor. Hur möjliggörs denna rättighet och hur arbetar studie- och yrkesvägledare för att 
säkerställa denna självklarhet? Vi undrar om likvärdighet är en reell möjlighet för studie- och 
yrkesvägledare som ansvarar för 500 elever? Under vilka förutsättningar arbetar studie- och 
yrkesvägledare för att möjliggöra likvärdighet så det inte blir en fråga om utopi utan snarare 
en verklighetsförankrad sanning? Hur inverkar elevernas kön, sociala klass eller kulturella 
bakgrund på rättigheten till studie- och yrkesvägledningens likvärdighet?  Dessa frågor ämnar 
detta examensarbete belysa. Vår förhoppning är att informationen som framkommer i 
examensarbetet både ska stödja oss i vårt framtida yrkesliv men även skapa underlag för 
vidare fördjupning i hur studie- och yrkesvägledning bör utformas för att tillgodose 
likvärdighet. 
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Syfte och frågeställningar 
 

Syfte 
 
Vårt arbete ämnar undersöka hur ett antal studie- och yrkesvägledare uppfattar att kön, social 
klass och kulturell bakgrund inverkar på elevers behov av vägledning. Vidare ämnar arbetet 
undersöka hur vägledningen struktureras och hanteras i ett antal skolor för att möjliggöra 
elevers rättighet till likvärdig studie- och yrkesvägledning. 

 

Frågeställningar 
 

x Vilken erfarenhet har studie- och yrkesvägledare av hur de sociala 
bakgrundsfaktorerna inverkar på elevers behov och uppsökande av studie- och 
yrkesvägledning  

x Hur kan studie-och yrkesvägledare arbeta för att motverka negativa och förstärka 
positiva bakgrundsfaktorers inverkan 

x Hur uppfattar studie- och yrkesvägledare behovet av kompetensutveckling för sin 
yrkesgrupp 

Bakgrund  
 
I detta avsnitt återges orsaksförklaringar gällande bakgrundsfaktorernas inverkan på elevers 
behov av studie- och yrkesvägledning samt beskrivs förutsättningar i form av organisering av 
studie- och yrkesvägledning för att främja likvärdighet. Med stöd i aktuella styrdokument 
beskrivs de riktlinjer och mål studie- och yrkesvägledare har att förhålla sig till samt förklaras 
likvärdighetens innebörd. Avsnittet syftar till att ge en bakgrund till det undersökningsområde 
examensarbetet avser undersöka.  

 

Bakgrundsfaktorernas inverkan 
 
År 2003 genomförde Ulf Gruffman och Gunnar Schedin en studie med syfte att undersöka i 
vilken omfattning elever av olika kön och social bakgrund uppsöker studie- och 
yrkesvägledare i gymnasieskolan. Resultatet av undersökningen påvisade att av 426 elever 
som sökte vägledning så var 75 % flickor och 25 % pojkar. Skillnader utifrån elevernas 
sociala bakgrund var tydligast bland flickorna genom att flickor från övre medelklasshem 
oftare sökte vägledning. Bland pojkarna fanns ingen tydlig överrepresentation utifrån deras 
sociala klasstillhörighet. Gruffman och Schedins studie ger inga definitiva förklarningar till 
vad skillnaderna beror på men resultatet av studien indikerar att elevers kön och sociala 
klasstillhörighet är en faktor i elevers motivation att uppsöka studie- och yrkesvägledning. 
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Med hänvisning till tidigare forskning förklarar Gruffman och Schedin resultatet genom att 
män oftare än kvinnor undviker att söka hjälp. Detta på grund av de föreställningar som råder 
kring vad en traditionell mansroll innebär. En man bör ej visa svaghet och undviker därför 
den underordnade position som det innebär att söka hjälp från studie- och yrkesvägledare. 
Förklaringen till överrepresentationen bland flickorna från övre medelklasshem menar 
Gruffman och Schedin vara valet av gymnasieprogram. Flickor från arbetarklasshem väljer i 
större utsträckning yrkesförberedande program än flickor från övre medelklasshem. Valet av 
gymnasieprogram skapar således ett större behov av hjälp bland flickorna från övre 
medelklasshem då det innebär fler frågor rörande framtiden efter gymnasiet. De flickor som 
valt yrkesprogram har redan valt yrkesinriktning och kan därför antas ha mindre behov av 
vägledning (Gruffman, Schedin i Lundahl (red), 2010). Generellt sett har elever med utländsk 
härkomst sämre betyg från grundskolan än etniskt svenska elever, detta skapar begränsningar 
i elevernas möjligheter att välja den gymnasieutbildning som intresserar dem. Särskilt svårt att 
klara skolan har pojkar med annan kulturell bakgrund medan flickor med utländsk härkomst 
ofta presterar väl i skolans ämnen.  Den kulturella bakgrundens inverkan på elevers behov av 
vägledning härleds ofta till vägledares upplevelser av att eleverna har specifika behov utifrån 
kriterier såsom språksvårigheter, begränsat stöd eller felaktigt stöd från hemmet samt att 
eleverna har för höga förväntningar på studiemöjligheter utifrån deras aktuella situation. 
Elevernas specifika behov upplevs bland vägledare skapa svårigheter i möjliggörandet av 
likvärdighet inom studie- och yrkesvägledning (Sawyer, 2006). 

 

Organisering av studie- och yrkesvägledningen för att främja likvärdighet 
 
Skolverket (2013) beskriver kvaliteten på skolornas studie- och yrkesvägledning som en fråga 
för huvudmannens och rektorns prioritering och organisering av verksamheten samt att 
rektorn har ansvaret för att kartlägga elevernas behov av vägledning för att därigenom skapa 
insikt kring hur arbetet bör genomföras för att tillgodose behoven. Vidare beskrivs rektorns 
roll i att skapa förutsättningar till en fungerande samverkan mellan studie- och 
yrkesvägledaren och övriga yrkesgrupper på skolan samt att rektorn bör tillgodose att skolan 
har en utarbetad strategi för hur elevers studie- och yrkesval ej ska begränsas av kön, social 
klass och/eller kulturell bakgrund. Rektorns centrala roll är något som även Sveriges 
Kommuner och Landsting (2013) påvisar, då gällande dennes inverkan i att skapa 
förutsättningar för att vägledningen blir en röd tråd som löper genom hela skolans 
verksamhet. Sveriges Kommuner och Landsting beskriver även hur formandet av en 
gemensam målbild mellan skolans olika yrkesgrupper skulle främja samarbetet mellan 
yrkesgrupperna och skapa förutsättningar för att vägledningen blir en fråga som berör hela 
skolan samt att studie- och yrkesvägledningen bör organiseras så att den stärker elevernas 
tillgång till information som är dem behjälpliga i fråga om framtida studie- och yrkesval. I en 
rapport utgiven av Lärarnas Riksförbund (2012) framkommer det att kvaliteten inom Sveriges 
studie- och yrkesvägledning är av sådan art att den begränsar elevernas rättighet till 
information som leder till väl underbyggda framtidsval. Rapporten härleder den bristande 
kvaliteten till studie- och yrkesvägledningens avsaknad av målsättning, styrning och 
uppföljning.  
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I en granskning utförd av Skolinspektionen (2013) undersöktes studie- och yrkesvägledningen 
i 34 av Sveriges grundskolor. Undersökningen påvisade stora brister gällande elevers tillgång 
av individanpassad vägledning. Bristerna ledde till begränsningar av den enskilde elevens 
möjligheter att göra väl underbyggda studieval utifrån hens specifika förutsättningar och 
behov. Granskningen påvisade även att de stora vägledningsinsatserna oftast påbörjades under 
den senare delen av årskurs nio och då i nära anslutning till gymnasievalet, något som 
påverkade elevernas möjligheter till långsiktig förberedelse inför val grundade i kunskap. 
Avsaknaden av ett tydligt samarbete mellan skolornas undervisande lärare och studie- och 
yrkesvägledare i fråga om att länka samman undervisning och vägledning påverkade 
elevernas förutsättningar till kunskap om fortsatta utbildningsalternativ, yrkesliv och 
arbetsmarknad. Insatser som genomfördes, exempelvis arbetsplatsbesök eller prao saknade ett 
tydligt syfte och uppföljning vilket begränsade elevernas möjlighet att se sambandet mellan 
kunskap som förvärvades och beslut rörande sin framtid. Det var sällan elevernas önskemål 
eller behov av yrkeskunskap som låg till grund för vilka yrkesgrupper som skolorna bjöd in 
vilket ledde till en begränsad möjlighet till vidgat perspektiv bland eleverna gällande möjliga 
yrkesalternativ.  De yrkesgrupper som bjöds in till skolorna för att ge information var ofta 
personer verksamma inom standardyrken såsom polis, läkare, brandman och jurist. 
 
Sveriges Kommuner och Landsting (2013) beskriver de positiva följder som ett samarbete 
mellan skola och arbetslivet kan innebära.  Ett gott samarbete med företag och arbetsgivare 
kan leda till att de individer som får komma i kontakt med arbetslivet ges förutsättningar till 
förståelse och kunskap kring olika yrken och vad dessa innebär samt att de ges en möjlighet 
att lära sig mer om den egna självbilden.  
Hur skolorna valt att arbeta för att möjliggöra för eleverna att utveckla kunskap om arbetsliv 
eller fortsatt utbildning varierar. Vissa skolor har valt att sluta med praktisk livorientering och 
anordnar istället enbart studiebesök på olika arbetsplatser, temadagar eller projekt för att 
arbeta med ämnet. I några kommuner får eleverna på grundskolan möjlighet att besöka olika 
gymnasieprogram för att få en större inblick i vad det skulle innebära att välja just det aktuella 
programmet. Vidare redovisas en modell som en av kommunerna som ingår i rapporten valt 
att arbeta efter. Modellen innebär att vägledning blir en del av elevernas hela skoltid, från 
förskola till gymnasieskola och leder till att eleverna förvärvar kunskap om och erfarenheter 
av yrken och arbetsmiljöer. Aktiviteter som ingår kan vara temadagar och projektarbeten. 
Föräldrar besöker även för- och grundskola för att informera om vad de arbetar med. Under 
grundskolans senare del får eleverna bland annat gå på yrkeslivsmässa och på gymnasiet 
förekommer exempelvis praktik. Valet av arbetsmetod har resultaterat i att eleverna fått 
förutsättningar att finna samband mellan skolämnens innehåll och arbetsliv, något som 
främjat deras möjlighet till väl underbyggda studie- och yrkesval. 
 

Samtliga av de skolor som ingick i Skolinspektionens (2013) granskning erbjöd eleverna 
vägledningssamtal. Men på flera skolor så var det upp till eleverna själva att avgöra om han 
eller hon upplevde ett behov av vägledningssamtal. I granskningen undersöktes även huruvida 
skolorna aktivt arbetade för att elevernas studie- och yrkesval inte skulle begränsas av kön, 
social klass eller kulturell bakgrund. Resultaten som framkom var att ingen av de skolor som 
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ingick i granskningen hade konkret formulerade mål gällande hur skolorna skulle arbeta för 
att förebygga detta. Dock var samtliga skolor i undersökningen måna om att stärka eleverna i 
deras förutsättningar att göra val baserade på egna önskemål.  

Vidare beskriver Skolinspektionen hur elevernas sociala bakgrundsfaktorer påverkar deras 
möjligheter att finna, sålla och hantera information rörande möjliga utbildningsalternativ. 
Denna påverkan blir tydlig i de fall skolor brister i att förbereda och underlätta för eleverna 
gällande framtida utbildning eller yrkesval. Eleverna har då endast sina egna nätverk att tillgå 
och föräldrarnas utbildningsnivå och deras åsikter om passande utbildningar för respektive 
kön influerar elevernas uppfattning och val av gymnasieprogram. Elever med föräldrar som 
saknar högre utbildning har oftare ett större behov av vägledning eftersom de har begränsade 
möjligheter att samtala om olika utbildningsalternativ i hemmet. Studie- och 
yrkesvägledningen måste därför utformas så att den kan bemöta och tillgodose elevers olika 
förutsättningar.  

Jan Axelsson (2013) beskriver hur studie- och yrkesvägledningen i Västerbotten i mångt och 
mycket saknar formell styrning, något som begränsar möjligheten till utveckling och 
kvalitetssäkring av verksamheten. Axelsson beskriver i likhet med tidigare presenterad 
forskning hur vägledningen upplevs som en fråga och ansvarsområde för den enskilde studie- 
och yrkesvägledaren.  

 

Likvärdighet 
 
Skolverkets rapport (2006)  beskriver ett flertal definitioner av begreppet från tidigare 
rapporter och styrdokument. Rapportens slutsats gällande vad likvärdighet inom skolan 
innebär är att det inte betyder att utbildningen behöver vara likadant utformad för alla elever 
men däremot så ska alla elever ges samma möjligheter att ta till sig utbildningen och att 
lyckas med att nå de uppsatta målen.  

Studie- och yrkesvägledningen måste utgå från elevens behov och förutsättningar samt kunna 
anpassas för att på bästa sätt stödja eleven att gå vidare i sin valprocess och att genomföra 
beslut. (Skolverket, 2013, s. 11). 

Kvalitén på de olika skolornas utbildning bör vara på samma nivå för att de ska kunna erbjuda 
alla elever en likvärdig skolgång. Likvärdighet är mer än att enbart ge alla individer samma 
förutsättningar. Likvärdighet ska handla om att varje enskild individ bemöts utifrån dennes 
specifika förutsättningar och behov (Skolverket, 2004). 
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Styrdokument, mål och organisering av studie- och yrkesvägledning 
 
Skollagen 
 
Skollagen 2010:800 utgörs av grundläggande bestämmelser som rör skola och 
förskoleverksamhet. Barn, elevers och vårdnadshavares rättigheter och skyldigheter samt 
skolans och huvudmannens ansvar regleras av Skollagen. I följande paragraf beskrivs elevers 
rätt till studie- och yrkesvägledning inför utbildning samt yrkesval.  

8 § Alla ska oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ha 
lika tillgång till utbildning i skolväsendet om inte annat följer av särskilda bestämmelser i 
denna lag. 
 
I diskrimineringslagen (2008:567) finns bestämmelser som har till ändamål att motverka 
diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter inom 
utbildningsområdet oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Lag 
(2014:960). (SFS 2010:800, kap 1). 
 
29 § Elever i alla skolformer utom förskolan och förskoleklassen ska ha tillgång till personal 
med sådan kompetens att deras behov av vägledning inför val av framtida utbildnings- och 
yrkesverksamhet kan tillgodoses. Även den som avser att påbörja en utbildning ska ha tillgång 
till vägledning. (SFS 2010:800, kap2). 

 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011  
 
Enligt grundskolans läroplan ska varje elev efter de fullföljt grundskolan förvärvat sådan 
kunskap att de kan ”göra välunderbyggda val av fortsatt utbildning och 
yrkesinriktning.”(Skolverket, 2001, s.14). I möjliggörandet av detta ska alla som verkar inom 
skolan ”Samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och 
lärande.”(Skolverket, 2011, s.14). Skolan ska även ge förutsättningar till att eleverna 
utvecklar förmågan att granska och värdera valmöjligheter, förvärvar kunskap om 
samhällsstrukturer samt får möjlighet till insikt om utbildningsmöjligheter både i Sverige och 
i andra länder. Skolans personal ska även skapa förutsättningar för att elevernas studie- och 
yrkesval inte begränsas av bakgrundsfaktorer såsom kön, social klass eller kulturell bakgrund. 
Specifikt för personal med studie- och yrkesvägledartitel är att dessa ska 

Informera och vägleda eleverna inför den fortsatta utbildningen och yrkesinriktningen och 
särskilt uppmärksamma möjligheterna för elever med funktionsnedsättning och vara till stöd 
för den övriga personalens studie- och yrkesorienterande insatser. (Skolverket, 2011, s.17). 

Rektorn ansvarar för att studie- och yrkesvägledningen ska organiseras på ett sådant vis att 
skolans elever får tillgång till vägledning som främjar deras förutsättningar att göra väl 
underbyggda studieval samt att skolans personal ska ges möjlighet till kompetensutveckling 
som leder till fördjupade kunskaper och som stärker dem i deras yrkesroll. 
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Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan  
 
Gymnasieskolans läroplan föreskriver hur skolan ska verka så att eleverna förvärvar adekvat 
kunskapsunderlag som ökar deras förmåga att ta ställning till framtida utbildnings- och 
arbetslivsfrågor. I möjliggörandet av detta har studie- och yrkesvägledning stor betydelse. 
Information som ökar elevernas medvetande kring möjliga studie- och yrkesval skall ges 
genom vägledning men även genom klassrumsundervisning. Samtliga av skolans personal ska 
aktivt arbeta för att elevernas studie- och yrkesval ej begränsas av kön, social klass eller 
kulturell bakgrund. Rektorn ansvarar för att ”Undervisningen, elevhälsan och studie- och 
yrkesvägledningen utformas så att elever som behöver särskilt stöd eller andra stödåtgärder 
får detta.”(Skolverket, 2011, s.15). Samt att ”Studie- och yrkesvägledningen organiseras så att 
eleverna får information om och vägledning inför de olika val som skolan erbjuder och inför 
val av framtida utbildning och yrke.”(Skolverket, 2011, s. 16). Rektorn ansvarar även för att 
skolans personal får tillgång till kompetensutveckling.   

 

Skolverkets allmänna råd med kommentarer 
 
Skolverkets allmänna råd med kommentarer: Arbete med studie- och yrkesvägledning (2013) 
syftar till att ge råd och stöd som leder till att skolans studie- och yrkesvägledningen präglas 
av kvalitet och likvärdighet samt hur skolan tillsammans ska samverka för att eleverna ska få 
studie- och yrkesvägledning som stödjer dem i framtida studie- och yrkesval. Publikationen 
vänder sig till huvudmän, rektorer och övrig personal som verkar inom skola och 
vuxenutbildning och ger rekommendationer kring hur studie- och yrkesvägledare, lärare, 
rektorer samt huvudmän bör agera för att uppfylla Skollagen, Läroplanerna samt 
Förordningen om vuxenutbildningens aktuella bestämmelser. 
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Tidigare forskning 
 
Avsnittet beskriver förklaringar av de sociala bakgrundsfaktorernas innebörd samt hur dessa 
kan avspeglas i individers behov av studie- och yrkesvägledning. Vidare redogör avsnittet för 
studie- och yrkesvägledning som metod samt dess förutsättningar till utveckling. 

 
Sociala bakgrundsfaktorer 
 

Etnicitet/kulturell bakgrund 
 
Nationella sekretariatet för genusforskning (2014) beskriver etnicitet som individers 
upplevelse av samhörighet och igenkännande inom en specifik grupp. Nationalitet och 
etnicitet är ej nödvändigtvis synonymt då individer kan inneha medborgarskap i ett land men 
ändock upplever sig tillhöra en annan etnisk grupp. Sjögren (2013) menar att kulturell 
samhörighet utgörs av att människor delar ett gemensamt kulturellt kapital. Det kulturella 
kapitalet kan utgöras av exempelvis ett gemensamt språk, förståelse för outtalade regler samt 
kunskap om samhälleliga normer. Den viktigaste aspekten av individers kulturella tillhörighet 
är upplevelsen av att ingå i ett sammanhang där grundläggande syn på vilka värden i livet som 
bör prioriteras delas av gruppen. Ahmadi-Lewin & Lewin (2003) i Nader (red) beskriver hur 
västerländsk kulturtillhörighet präglas av individualitet. ”En svensk representerar på ett 
självklart sätt aldrig någon annan än sig själv. Individen har i den svenska kulturen blivit 
självtillräcklig.” (Ahmadi-Lewin & Lewin i Nader (red), 2003, s. 142). I kontrast till det 
individuella synsättet finns uppfattningen om gruppen som den primära tillhörigheten, denna 
uppfattning kan återfinnas inom många kulturer. Individualitet får då stå tillbaka i förmån för 
vad som anses bäst för gruppen som helhet. Al-Baldawi (2003) i Nader (red) beskriver 
begreppet som ”Summan av genom livet inlärda traditioner och normer som dominerar och 
utvecklas genom historien hos en folkgrupp eller nation.”  (Al- Baldawi i Nader (red), 2003, 
s.107).  

 

Kön/ genus 
 
Begreppet kön kan beskrivas utifrån fyra kategoriseringar varav den första är könsidentitet 
vilket innebär personers självindikation med ett specifikt kön. Könsuttryck avser hur personer 
fysiskt uttrycker sin könstillhörighet. Biologiskt kön avser manligt eller kvinnligt könsorgan 
och juridiskt kön inbegriper byråkratisk information vilket innebär att det juridiska könet 
baseras på det biologiska och dessa uppgifter finns att återfinna i exempelvis individers 
personnummer (Nationella sekretariatet för genusforskning, 2014). Detta examensarbete avser 
kön i form av könsidentitet men även Nationella sekretariatet för genusforsknings (2014) 
definition av genus vilket innebär att könidentifikation formas av kulturen och att samhällets 
uppfattning om manligt och kvinnligt formar individers upplevelse av könsidentitet. Hedlin 
(2010) beskriver hur begreppet rör våra egna uppfattningar kring olika könsskillnader. 
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Det florerar också en hel del missförstånd om vad genus och genusforskning är. En 
missuppfattning är att genusperspektiv skulle vara detsamma som att fokusera på kön eller att 
studera kön eller könsskillnader. Genus syftar emellertid på de föreställningar vi har om 
män/manligt och kvinnor/ kvinnligt. (Hedlin, 2010, s. 4). 

Angelöw & Jonsson (2000) beskriver kön utifrån socialisationsaspekten, vilket innebär att 
individers kön kännetecknas som en faktor i vilken typ av attityder och värderingar som 
överförs till individer samt att samhällets förväntningar ser olika ut beroende på om individen 
är en flicka eller pojke. Förväntningarna utgår ifrån stereotypiska föreställningar om vad som 
är manligt respektive kvinnligt. Dessa föreställningar resulterar i att flickor och pojkar tidigt 
skapar sig en uppfattning kring vilka möjligheter och begränsningar som medföljer deras 
könsroll.  

 

Social klass  
 
Oskarson (2008) menar att det finns ett flertal faktorer att ta i beaktande gällande 
klassbegreppet. Aspekter som att till exempel politiska åsikter samt ekonomiska och sociala 
faktorer kan ha en sorterande inverkan mellan individer. Vidare beskriver Oskarson individers 
yrken som en vanligt förekommande faktor som kan ses som avgörande gällande definiering 
klassindelning. På grund av detta blir det centralt huruvida de olika yrkeskategorierna 
värderas vid fastställande av social klass. Skolverket (2006) redogör även för begreppet 
socioekonomisk bakgrund. Det beskrivs i rapporten att individens föräldrar är centrala för att 
ringa in en individs socioekonomiska bakgrund, då det ses till deras utbildningsnivå, vad 
denne arbetar med samt de ekonomiska faktorerna. Svensson (1999) påvisar att det finns ett 
stort antal skalor som mäter och definierar vad indelning av sociala grupper utgörs av. 
Svensson betonar att syftet med forskarens studie är utgångspunkten för vilken typ av skala 
som bör användas. Om studien exempelvis avser att jämföra påverkan av elevers hemmiljö 
och studieprestationer är föräldrarnas utbildningsnivå den väsentliga utgångspunkten. En 
indelning som enligt Svensson då kan användas som utgångspunkt är följande: 
 

Grupp 1. Fadern och/eller modern har studentexamen eller högre utbildning. Grupp 2. 
Fadern och/eller modern har realexamen eller motsvarande utbildning. Grupp 3. Fadern och 
modern har enbart folkskola eller motsvarande utbildning. (Svensson, 1999 s22). 

Om forskningen ämnar undersöka samband mellan exempelvis individers sociala bakgrund 
och benägenhet till vidare studier så är det naturligt att använda sig av föräldrarnas sociala 
klasstillhörighet (Svensson, 1999). Ulfdotter Eriksson (2002) beskriver hur individers 
uppväxtmiljö som det mest centrala för personers framtida valmöjligheter. Individers 
prestationsförmåga i skolan kan även beskrivas som villkorad utifrån föräldrarnas 
utbildningsnivå. Uppväxtmiljön formar individens normer och preferensram och föräldrarnas 
utbildningsnivå påverkar barnens värdering av skolan och de möjligheter utbildning kan 
medföra. Nelson- Jones (2005) beskriver inkomst, utbildningsnivå och yrkesmässig status 
som de viktigaste faktorerna för hur social status definieras i västvärlden. 
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Sociala bakgrundsfaktorers inverkan på elevers behov och uppsökande av 
studie- och yrkesvägledning 
 
Dresch & Lovén (2010) i Lundahl (red) redogör ungdomars förväntningar och erfarenheter 
vid övergången mellan grund- och gymnasieskolan. Författarna presenterar hur det i tidigare 
forskning framkommit att speciellt flickor anser gymnasievalet som svårt vilket i sin tur 
resulterar i ett ökat behov av vägledning. Vidare behandlar författarna huruvida åsikter och 
mönster är något som kan föras vidare till individer från dess omgivning och som kan 
resultera i att dessa individer kan behöva en vägledares hjälp för att bli medvetna om de olika 
faktorernas inverkan. Lena Lidströms doktorsavhandling En resa mot osäkra mål, Unga 
vuxnas övergångar från skola till arbete i ett biografiskt perspektiv (2009) baseras på en 
intervjustudie där unga vuxna får reflektera kring perioden i sitt liv då de gick från skola till 
arbete men även sina tankar kring framtiden. Avhandlingen rör bland annat dessa individers 
möten med vägledning på grund- och gymnasieskola men även på arbetsförmedling. 
Avhandlingen visar på individers olika övergångar utifrån bakgrundsfaktorerna kön, lokal- 
och kulturell bakgrund. En ofta förekommande åsikt från studiens intervjupersoner är att 
vägledningen de har erfarenhet av inte varit tillfredsställande eller stödjande för dem. De 
aktuella vägledningssamtalen har till stor del skett inför gymnasievalet eller vid arbetslöshet. 
Studien visar även på att det finns skillnader på hur individer blivit bemötta i olika 
vägledningssituationer. Ett exempel som påvisas i avhandlingen är en upplevelse bland 
personer av annan etnisk bakgrund än svensk som beskriver hur de mötts av vägledare som 
velat sänka individens mål kring studie- och yrkesval. Studien visar även på synen av studie- 
och yrkesvägledningen som mestadels administrativ där ansökningar och information 
behandlas.  
 
Resultaten av Skolinspektionens rapport (2013) visade att elever lätt blir påverkade av 
föräldrarna inför studie- och yrkesval. Vanligtvis är det föräldrarnas egen studiebakgrund och 
de yrkesval de gjort som ligger till grund för vilken typ av påverkan som upplevs. Exempelvis 
är det vanligt att elever vars vårdnadshavare genomgått högre utbildning själva väljer ett 
högskoleförberedande program på gymnasiet. Resultaten påvisar även att bakgrundsfaktorer 
såsom social klass och kulturell bakgrund kan påverka individers möjligheter att sålla bland 
utbildningsutbudet inför valprocessen. Vidare behandlar undersökningen hur individer som 
saknar personer i sin närmaste omgivning med högre utbildning kan gå miste om möjligheten 
att samtala om studie- och yrkesval i sin hemmiljö. Skolan behöver därför säkerställa att 
samtliga elever får det individuella stöd som de behöver. Rapporten påvisar även den höga 
sannolikheten för att elevers sociala klassbakgrund reproduceras i deras valmönster och att 
motverka detta är en utmaning. Skolinspektionen menar att skolorna som ingått i 
undersökningen ofta har goda intentioner när det kommer till att aktivt motverka 
bakgrundsfaktorers inverkan men begränsas av otillräcklig kunskap om hur arbetet bör gå till. 
Ett exempel som redovisas i rapporten är problematiken som uppstår när skolor enbart 
fokuserar på begränsning i form av den kulturella bakgrunden då det i realiteten varit den 
sociala bakgrunden som haft störst inverkan på elevers val. Skolinspektionen beskriver även 
hur skolor ofta uppfattar de sociala bakgrundsfaktorerna som enbart begränsningar istället för 
möjligheter och styrkor. Hur kön kan påverka elevers uppfattning om valmöjligheter är även 
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variabel som skolorna i för snäv omfattning hjälper eleverna att utforska. Christensen & 
Søgaard Larsen (2011) beskriver att de individer som värdesätter vägledningen högst är 
personer utan studietradition från hemmiljön. I likhet med Skolinspektionens rapport (2013) 
så benämns individers sociala klassbakgrund som en betydande faktor för behovet av studie- 
och yrkesvägledning. Inverkan av elevers kulturella bakgrund benämns som mindre 
påverkande. Skolverket (2005) beskriver sin utvärdering av studie- och yrkesvägledningen i 
den svenska skolan som ett led i att det framkommit information som påvisar stora skillnader i 
kvaliteten på vägledningen. Skolverket redogör för statistik som indikerar att mer resurser på 
vägledning läggs på skolor med en stor andel elever som inte har högutbildade föräldrar samt 
på skolor med hög andel elever med bakgrund från andra länder än Sverige. Att antalet elever 
med annan kulturell bakgrund än svensk ökar är även något som rapporten beskriver, något 
som i sin tur leder till att det blir ett större behov av studie- och yrkesvägledning. Det ökade 
behovet kan exempelvis röra information på det egna hemspråket samt kulturella skillnader i 
hur olika yrken värdesätts. 
 
Gruffman och Schedin (2010) i Lundahl (red) menar att förutsättningen för att studie- och 
yrkesvägledarna ska kunna möta styrdokumentens riktlinjer om att motverka elevers 
begränsningar i form av sociala bakgrundsfaktorerna är att eleverna faktiskt uppsöker dem. 
De beskriver även att individer oavsett kön föredrar kvinnliga studie- och yrkesvägledare. 
Lovén (2000) beskriver behovet av studie- och yrkesvägledning utifrån studier som påvisat att 
individer som har det svårare i skolan även engagerar sig mindre i att hitta information inför 
utbilning- och yrkesval. Människors kulturella bakgrund kan påverka uppfattningen om vilken 
hjälp vägledaren ska ge samt vilken roll klienten bör inta under vägledningen. 
 

Kulturer kan till exempel skilja sig åt i sina regler om vem man ser som lämplig att ge hjälp, 
om hur man visar olika känslor och symptom och vilken grad av vägledning som hjälparen 
förväntas ge. (Nelson- Jones, 2005, s.37). 

 
Om vägledare och klient har olika kulturellt ursprung syftar relationen som uppstår dem 
emellan ofta till att motverka individernas egna stereotypiska föreställningar om den andres 
kultur. Relationen mellan vägledare och klient kan även påverkas av social klasstillhörighet 
genom att personer kan undvika att söka vägledning utifrån en uppfattning om att vägledaren 
har en annan socialklass tillhörighet än individen själv, något som påverkar individens 
värdering av vägledningens nytta. Könet påverkar behovet genom att det sätter ramar för 
samtalets innehåll och djup. Uppfattningar om könsroller påverkar vilka frågor som ställs. Det 
kan även påverka om endera parten anser att ett kön är mer överlägset det andra (Nelson-
Jones, 2005). 
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Studie- och yrkesvägledning som metod för att främja likvärdighet 
 

Kontakt med arbetslivet 
 
Axelsson (2013) betonar vikten av att skolans praktiska yrkesorientering bygger på en 
samverkan med det lokala näringslivet och att det på skolan finns en utarbetad plan för dess 
genomförande. Christensen & Søgaard Larsen (2011) behandlar ämnet om kontakt med 
arbetslivet utifrån synvinkeln att om eleverna får komma ut i arbetslivet så gynnas de elever 
som är svagare i skolan i form av ökad studiemotivation. Skolinspektionen (2013) menar att 
det ofta saknas en utarbetad plan för vilka arbetslivsresurser som kontaktas. För att begränsa 
risken för att elevers studie- och yrkesval görs på könstereotypiska grunder har skolorna som 
medverkat i Skolinspektionens undersökning arbetat på olika sätt. Ett exempel på strategi är 
en skola som medvetet tänkt normkritiskt när de bjudit in yrkesrepresentanter att informera 
eleverna. Skolverket (2008) beskriver hur det i flertalet studier framkommit att elever anser 
prao som värdefullt inför framtida yrkesval samt att flertalet av eleverna önskade mer prao i 
skolan. Vidare beskriver Skolverket hur det genom olika forskningsrapporter framkommit att 
prao: 
 
                                   1. underlättar elevernas studie- och yrkesval 
                                   2. bidrar till ökad kontakt mellan olika generationer 

                        3. tillför ämnesundervisningen nya perspektiv och ger stöd för inlärningen 
                   4. ökar elevernas kunskap om arbetslivet och dess krav och möjligheter 

     5. bidrar till ökad självkännedom och självinsikt hos eleverna.  
(Skolverket, 2008, s.58). 

 
 
Vägledningssamtalet 
 
Axelsson (2013) visar på att det är just vägledningssamtalet som många studie- och 
yrkesvägledare använder som främsta verktyg i vägledningssituationer samt att det anses som 
deras viktigaste kompetens. Vikten av samtalet som verktyg är även något som Christensen & 
Søgaard Larsen (2011) behandlar, då i avseende att det i undersökningar framkommit att 
individer anser samtalet som det mest givande i vägledningen. Hur samtalet genomförs är 
dock en viktig aspekt då det kan upplevas negativt om vägledaren styr samtalet för mycket 
samt att individen bättre gynnas av vägledningssamtalet om denna redan har insikt i studie- 
och arbetslivsfrågor. Författarna redogör hur gruppvägledning kan användas som metod för 
att hjälpa eleverna utveckla denna insikt. Metoden kan innebära att eleverna ges information 
som sedan stärker deras förutsättningar i samtalsprocessen. 
 
Skolinspektionen (2013) beskriver dock en avsaknad bland studie- och yrkesvägledare 
gällande kunskaper om hur vägledningssamtalet kan användas för att vidga elevernas 
perspektiv. I undersökningen framkommer även en negativ upplevelse bland eleverna då de 
förväntats komma till vägledningssamtalet med ett redan utarbetat förslag som sedan 
vägledningen centreras till. Lovén (2000) beskriver hur elevers ålder, kön och sociala 
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bakgrund kan inverka på vilken typ av vägledningssamtal som de har behov av. Vissa elever 
är i mer behov av samtal som grundas i ren information medan andra behöver 
vägledningssamtalet för att främja självkännedom.  
 
 
Individuella behov 
 
Christensen & Søgaard Larsen (2011) menar att elever gynnas om studievägledningen baseras 
på elevernas egna intressen samt att individanpassningen främjas om vägledaren använder sig 
av flertalet vägledningsmetoder. Även Skolinspektionen (2013) beskriver att studie- och 
yrkesvägledning ska anpassas efter elevernas individuella behov av vägledningen. Genom att 
kontinuerligt utvärdera studie- och yrkesvägledningen så stärks kvaliteten på vägledningen. 
Genom utvärdering av verksamheten bildar skolorna sig en uppfattning om elevernas behov 
men även elevernas egna resurser och vad de redan har kunskaper om. Skolan kan även 
formulera mål om hur verksamheten ska arbeta med de sociala bakgrundernas inverkan samt 
göra en utvärdering av tidigare studieval för att se eventuella samband mellan 
bakgrundsfaktorer och de val som genomförts. Skolverkets (2005)  rapport visar på att det 
som individer anser är viktigast hos en studievägledare är dennes kunskapsbank samt att 
eleverna känner att de blir sedda av vägledaren. Skolinspektionen (2013) menar elevernas 
valkompetens gynnas om de får tillgång till kontinuerlig studie- och yrkesvägledning under 
hela skoltiden. Skolinspektionen drar denna slutsats då det genom deras undersökning 
framkommit att riktade vägledningsinsatser främst genomförs inför stundande gymnasieval. 
Något som Skolinspektionen menar är för sent. 
 
 
Vägledning i yngre åldrar 
 
Christensen & Søgaard Larsen (2011) beskriver en uppfattning om att arbetet med vägledning 
påbörjas sent och att det vore gynnsamt med tidigare insatser. Dock lyfts det även fram 
tveksamheter gällande tidiga insatser då med hänvisning till elevers mognad och möjlighet att 
tillgodose sig vägledningen Även Skolinspektionen (2013)  beskriver åsikter från berörda 
skolor i undersökningen som påvisar att det inte skulle vara givande att påbörja vägledningen 
tidigare eftersom elevernas mognadsgrad då är begränsad samtidigt menar Skolinspektionen 
att tidiga insatser av vägledning kan vara fördelaktig då det tar tid att bygga den 
kunskapsgrund som eleverna behöver för att göra väl underbyggda val. Om elever får 
möjlighet att tidigt börja reflektera kring framtida studie- och yrkesval främjas deras 
förutsättningar till genomtänkta och välgrundade val utifrån den enskilde individens behov 
och önskningar. 
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Samverkan 
 
Skolinspektionen (2013) visar på brister gällande elevers tillgång till undervisning som syftar 
till att hjälpa dem i studie- och yrkesval. Till största del hänvisas sådan typ av undervisning 
till samhällskunskapsämnet. Det bör därför finnas ett större utrymme för lärare och studie- 
och yrkesvägledare att samverka för att tillgodose eleverna med denna typ av information. 
Rapporten redogör även för hur vägledare ska agera som ett stöd för skolans lärare genom 
vara ett redskap för kompetensutveckling rörande arbetsliv- och utbildningsfrågor.  I 
Skolverkets (2005) utvärdering av vägledningen i svenska skolor påvisas det att endast ett 
fåtal av lärarna tar in studie- och yrkesvägledningen i undervisningen samt att det fanns en 
uppfattning bland skolans lärare av att inte veta vilka arbetsuppgifter studie- och 
yrkesvägledaren har. Lovén (2000) menar att det är viktigt att studie- och yrkesvägledning 
blir en central del av skolundervisningen då det främjar elevers möjlighet till självinsikt och 
omvärldskunskap. I likhet med Skolverket (2005) beskriver Lovén hur vägledare ofta måste ta 
ett stort ansvar för integreringen av studie- och yrkesvägledningen i skolan. 
 
 
Kompetensutveckling inom studie- och yrkesvägledning 
 
Flera av vägledarna i Skolverkets (2005) studie uppgav att de ansåg kompetensutveckling i 
det egna yrkesområdet som något viktigt men att det fanns brister i tillgången av adekvat 
kompetensutveckling. Studie- och yrkesvägledarna beskrev då en upplevelse av hur behovet 
av kompetensutveckling utifrån deras yrkeskategori förbisågs genom att ansvariga på skolan 
ansåg att behovet skulle täckas av att vägledarna deltog vid lärarnas 
kompetenutvecklingstillfällen. 

Axelsson (2013) beskriver hur flertalet av de vägledare som ingått i undersökningen 
förmedlar ett behov av kompetensutveckling i form av fördjupad kunskap i främst praktiska 
frågor såsom exempelvis aktuella förändringar i styrdokument. Vidare beskriver studie- och 
yrkesvägledarna även en upplevelse av att möjligheten till kompetensutveckling villkoras av 
skolornas ekonomiska förutsättningar. Skolinspektionen (2013) påvisar att konsekvenser av 
begränsad kompetensutveckling inom studie- och yrkesvägledning blir försämrade 
förutsättningar för vägledarna att uppfylla sitt vägledningsuppdrag. I Skolinspektionens 
resultat framkommer även att det saknas verktyg för att utvärdera studie- och 
yrkesvägledarens aktuella kompetens för att därigenom skapa insikt i 
kompetensutvecklingsbehovet. Christensen & Søgaard Larsen (2011) framhåller vikten av en 
uppdaterad studie- och yrkesvägledning för att kunna tillgodose eleverna med aktuell 
information, något som framhålls som särskilt viktigt i relation till elever som har begränsade 
möjligheter att ta del av informationen via sin sociala omgivning.  
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Metod 
 
I följande avsnitt redovisas de tillvägagångssätt och riktlinjer som brukats vid insamling av 
arbetets empiri samt metod som nyttjats för informationsbearbetning. Vidare beskrivs den 
analysmodell som legat till grund för tolkning av materialet. 

 

 Kvalitativ undersökning 
 
För att uppfylla arbetets syfte och möjlighet att besvara dess frågeställningar har arbetet 
grundats i kvalitativ forskningsmetod. Valet baseras på en föresats att undersökning av ett 
begränsat område ökar förutsättningarna till mer djupgående förståelse. 

Den kvalitativa forskningsmetoden utgår ifrån att forskningens resultat grundas i den 
information som samlats in under arbetets gång. Materialet är således utgångspunkten för de 
teorier och slutsatser som forskningen leder fram till. Den insamlade informationen tolkas av 
forskaren för att därigenom finna dess kärna. Vid bearbetning av materialet ska forskaren 
förhålla sig neutral och endast utgå ifrån insamlad data. Svårigheter som kan uppstå vid val av 
kvalitativ forskningsmetod är att det begränsade forskningsområdet gör det svårt att dra några 
generella slutsatser. Materialet som framkommer under forskningen tar ofta lång tid att 
bearbeta samt att materialet kan påverkas av forskarens egna utgångspunkter (Denscombe, 
2009). 

För att få tillgång till relevant information gällande vårt forskningsområde har vi använts oss 
av semistrukturerade personliga intervjuer. Intervjuerna har genomförts med fem 
yrkesverksamma studie- och yrkesvägledare i Västerbottens län. Semistrukturerade personliga 
intervjuer kännetecknas av att forskare och intervjuperson träffas och att personen som 
intervjuas får möjlighet att fördjupa sina svar. Intervjun har en viss struktur genom att 
forskaren redan har utarbetade frågor, dock är ordningen på dessa frågor inte statiska utan 
forskaren leds av de svar som framkommer under intervjun (Denscombe, 2009). 
Litteraturstudier har även utgjort en stor del av arbetet. Materialet som behandlats är främst 
rapporter, doktorsavhandlingar samt tidigare forskning inom valt undersökningsområde. Den 
kritiska granskning av exempelvis litteratur som använts under arbetets gång har skett genom 
undersökning av vem eller vilken organisation som är upphovsman till materialet. Denscombe 
(2009) menar i säkerställande av skriftliga källors validitet bör innehållets äkthet, 
trovärdighet, relevans och tydlighet kritiskt granskas. Trost (2010) menar att studiers 
trovärdighet grundläggs av forskarens förmåga att redovisa relevansen mellan empirins 
insamlande och valt undersökningsområde. 
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Resultat och analys 
 
Bearbetning av informationen som framkommit under intervjuerna har skett genom 
transkribering och analysering av materialet. Materialet har processats genom att författarna 
under flertalet gånger lyssnat igenom de inspelade intervjuerna för att därigenom försöka 
förstå kontexten och finna samband eller avsaknaden av samband i informationen som 
framkommit under intervjuerna samt till existerande forskning och litteratur. Det insamlade 
materialet har prioriterats utifrån examenarbetets syfte och frågeställningar. Trost (2010) 
beskriver att vid kvalitativa studier så går ofta forskarens analys och tolkning av materialet in 
i varandra. Forskaren analyserar för att förstå innebörden och innebörden tolkas med hjälp av 
teoretiska utgångspunkter för att därigenom påvisa de intressanta aspekterna av materialet. 

 

Hermeneutisk analysmodell 
 
Thurén (2007) beskriver hermeneutik som en tolkningslära vilken syftar till att skapa djupare 
förståelse inom ett område. Genom nya erfarenheter så utmanas individers tankar om vad de 
tror sig veta och vad som en gång var fördomar utvecklas till kunskap. Individers förförståelse 
är heller aldrig statisk utan utvecklas och fördjupas när förförståelsen utmanas i form av nya 
erfarenheter. Enligt From & Holmgren (2000) kan hermeneutiken indelas i tre inriktningar. 
Den första inriktningen är klassisk hermeneutik som innebär specifika metodregler kring hur 
information korrekt ska tolkas. Förståelse riktas till den sanning som finns att finna i den 
aktuella informationen. Den andra inriktningen är humanistisk hermeneutik som grundas i att 
förståelse av information endast kan uppstå genom att förstå personen som förmedlar 
informationen samt att informationen inte kan förklaras utan endast förstås. Hermeneutikens 
tredje inriktning är filosofisk hermeneutik vilken syftar till att människan och omvärlden 
tillsammans utgör helheten. ”Tillvaro är medvaro, människan är inkastad i en gemenskap, i en 
kultur och i ett språk som existerade före henne och som hon ärver.” (From & Holmgren, 
2000, s.221). Hermeneutik innebär enligt Larsson (1986) ”Begreppet handlar om delens och 
helhetens förhållande till en rimlig tolkning av någon t. ex en text.”(Larsson, 1986, s.10).  

 

Urval/avgränsningar 
 
Eftersom examensarbetet ska genomföras och slutföras under en kortare tidsperiod har arbetet 
begränsats till att endast gälla yrkesverksamma studie- och yrkesvägledare i Västerbottens 
län. Utgångspunkten har varit studie- och yrkesvägledare som yrkeskategori vilket möjliggjort 
intervjuer med vägledare ur samtliga skolformer, dock har arbetet begränsats till att endast 
gälla studie- och yrkesvägledare på grund- och gymnasieskola. Den valda begränsningen 
grundas i de fastställda tidsramarna för examensarbetets färdigställande. Enligt Denscombe 
(2009) kan urvalet benämnas bekvämlighetsurval, något som innebär att urvalet begränsas på 
grund av forskarens brist på resurser. Resurser som kan utgöras av både tidsmässiga och/eller 
ekonomiska möjligheter. 
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Intervjuguide, samt genomförandet av intervjuerna 
 
Den intervjuguide som använts under detta examensarbete är uppdelad i teman men även i 
specifika frågor (Bilaga B). Med anledning av detta kan intervjuguiden och intervjuerna 
tolkas som mer strukturerade än semistrukturerade. Enligt Denscombe (2009) kännetecknas 
den strukturerade intervjun av att det finns ett i förväg upprättat frågeformulär vilken inbjuder 
till en begränsad mängd svarsalternativ. Intervjuerna har ändock valts att benämnas som 
kvalitativa och semistrukturerade, detta eftersom intervjuerna utgått ifrån olika teman med 
öppna frågor för att möjliggöra fler svarsalternativ samt att informanterna givits möjlighet att 
tillägga information de ansett som viktigt gällande forskningsområdets olika teman. 
Ambitionen har även varit att skapa en förståelse kring den information som informanterna 
delgett. Trost (2010) beskriver detta som att förstå kärnan i berättelsen. 

För att finna informanter till examensarbetet så mailades det ut informantbrev till 
yrkesverksamma studie- och yrkesvägledare i länet, se Bilaga A. I förfrågan ingick 
information om arbetets syfte, vad informationen skulle användas till samt försäkran om 
konfidentialitet. När intresse till deltagande uppstod kontaktades berörd part per telefon och 
tid och plats för intervjun bestämdes. Valet av antalet informanter begränsades till att gälla 
sex personer. Motivering till urvalet består i att antalet informanter värderades av författarna 
som rimligt för insamling av information relevant till arbetets syfte och frågeställningar. 
Samtliga intervjuer genomfördes på informanternas respektive arbetsplats. Trost (2010) 
benämner att vid kvalitativa intervjuer så är kvantiteten inte det väsentliga utan kvaliteten är 
det som står i fokus. Risken som uppstår vid ett för stort urval av informanter är att materialet 
inte bearbetas och tolkas tillräckligt för att upptäcka relevanta nyansskillnader eller likheter i 
informanternas berättelser. Trost menar även att intervjuer som hålls på informantens 
arbetsplats riskerar att begränsas då oförutsedda störningsmoment kan uppstå. Under vissa 
intervjuer uppstod störningsmoment i form av en telefon som ringde eller att någon knackade 
på dörren. Störningsmomenten kan ha påverkat informationen genom att informanten 
”tappade tråden” och begränsades därmed i utvecklandet av sitt svar. Valet av att utföra 
intervjuerna på arbetsplatserna kom ur en önskan om att göra det så enkelt som möjligt för 
informanterna att delta i undersökningen. Närvarande under intervjuerna var båda författarna 
till examensarbetet samt informanten. Intervjuns upplägg bestod i att en person ansvarade för 
att ställa frågorna medan den andra personen ansvarade för stödanteckningar samt tekniken. 
För intervjuare med begränsad erfarenhet av att utföra intervjuer kan det vara en fördel att 
utföra intervjun tillsammans med en annan person. Detta förutsatt att personerna fungerar väl 
tillsammans. Risken finns dock att två intervjuare skapar en upplevelse av underläge hos 
informanten (Trost, 2010). 
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Ljudupptagning av intervjuerna 
 
Med samtycke från informanterna så spelades intervjuerna in. Genom att spela in intervjuerna 
så kunde författarna lägga allt fokus på att vara närvarande under intervjun. Vid bearbetning 
av intervjuerna har författarna även haft möjlighet att lyssna till informanternas exakta ord, 
något som underlättat vid transkribering och tolkning av informationen som framkommit. 
Fördelar med att spela in intervjuer är enligt Denscombe (2009) det inspelade materialets 
förmåga att återge informanternas exakta ordval. Nackdelar kan vara ljudupptagningens 
oförmåga att återge subtila faktorer såsom exempelvis informanternas kroppsspråk eller 
mimik. Risken finns även att tekniken inte fungerar som den ska vilket kan leda till att 
intervjumaterialet går förlorat. Teknikproblem uppstod under en av arbetets intervjuer vilket 
resulterade i att informationen som framkom under intervjun inte kunde återges tillräckligt 
tydligt för att anses tillförlitligt. Författarna har därför genomfört sex intervjuer men endast 
kunna använda informationen från fem intervjuer. 

 

Etiska överväganden 
 
Informantbrevet och de intervjuer som genomförts under detta examensarbete har grundats i 
de forskningsetiska principerna gällande information, samtycke, konfidentialitet samt 
nyttjandekrav vid forskning. Informationskravet innebär att forskaren ska informera deltagare 
om deras uppgift i studien, studiens syfte samt rådande förutsättningar. Ett exempel på detta 
kan vara informantens rättighet att när som helst under arbetets gång avbryta deltagandet. 
Enligt samtyckeskravet ska det innan påbörjat samarbete finnas ett samtycke från studiens 
informanter gällande deras deltagande. Detta inkluderar även de premisser som samarbetet 
kommer att ske under samt vilken tidsperiod som forskningen avser. Informantens personliga 
uppgifter ska behandlas på ett så konfidentiellt sätt som är möjligt så att de inte senare kan 
identifieras. Nyttjandekravet inom forskning innebär att de uppgifter som forskare samlat in 
under studien inte få användas i annat syfte. Detta kan röra sig om att låna ut uppgifter eller 
att de används för ett kommersiellt bruk (Vetenskapsrådet, 2002). Informanterna i detta 
examensarbete har därför delgivits information om undersökningens syfte samt villkor för 
deras deltagande och rättighet att utan påtryckningar avbryta samarbetet. Informanterna har 
även tillfrågats om formellt samtycke till intervjuerna samt informerats om att deras uppgifter 
kommer att behandlas konfidentiellt och endast användas för detta examensarbete. Slutligen 
har informanterna delgetts information gällande publicering av examensarbetet. 
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Resultat 
 
Detta avsnitt redogör för bakgrundsinformation kring de studie- och yrkesvägledare som 
deltagit i undersökningen samt redovisas informationen som framkommit under de kvalitativa 
intervjuerna. Resultaten konkretiseras genom att sorteras in under två huvudteman vilka har 
utgångspunkt i de frågeställningar som ligger till grund för undersökningens syfte. Varje tema 
avslutas genom en sammanfattning av de övergripande resultaten.  

 

Presentation av intervjupersoner 
 
Samtliga personer som deltagit i intervjustudien är yrkesverksamma studie- och 
yrkesvägledare i Västerbottens län. Intervjupersonernas arbetslivserfarenhet inom yrket 
spänner från 4-28 år. Personerna som intervjuats är Sam och Mika som arbetar inom 
grundskola samt Kim, Robin och Alexis som arbetar inom gymnasieskola. Flertalet av 
intervjupersonerna har dock erfarenhet från att arbeta som studie- och yrkesvägledare inom 
både grund- och gymnasieskola. För att bevara intervjupersonernas konfidentialitet är namnen 
på intervjupersonerna fingerade. 

 

Sociala bakgrundsfaktorers inverkan på elevers behov och uppsökande av 
studie- och yrkesvägledning 
 
Kulturell bakgrund 
 
Samtliga studie- och yrkesvägledare som ingår i intervjustudien beskriver behovet av 
studievägledning som större bland elever med annan kulturell bakgrund än svensk. Sam 
förklarar att som vägledare så måste du gå ut och informera under fler tillfällen och planera in 
att informationen tar längre tid eftersom det många gånger behövs tolkar. 

Information som egentligen tar 40 minuter tar 60-70 minuter kanske. Jag får gå ut fler 
tillfällen, just för att bryta ner och just för att börja prata om skolsystemet och hur Sveriges 
uppbyggnad ser ut. Det vi tycker är självklart, att man går i förskolor, att det finns fritidshem 
och så vidare, det är ju helt nytt för dem så man måste förklara på ett helt annat sätt som man 
inte gör med de svenska ungdomarna - Sam. 

Flertalet av vägledarna härleder kulturell bakgrund till elever som nyligen anlänt till Sverige, 
så kallat nyanlända eller ensamkommande. Mika beskriver betydelsen av den kulturella 
bakgrunden som mest märkbar bland utlandsfödda pojkar medan hos flickor så är den mindre 
signifikant då flickor oavsett kulturell bakgrund söker mer vägledning. Ett begränsat socialt 
kontaktnätverk är något som både Sam och Kim beskriver som en tänkbar orsaksförklaring till 
det ökade behovet av vägledning bland dessa elever. Sam och Kim skiljer sig dock i 
uppfattningen om vad ett begränsat kontaktnätverk skapar för typ av vägledningsbehov bland 
eleverna. Sam härleder behovet till stöd gällande praktiska frågor såsom information om 
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utbildningsmöjligheter och assistans för att finna praktikplatser medan Kim anser att behovet 
främst är av social art, att studie- och yrkesvägledaren blir den trygga vuxna som eleverna kan 
vända sig till. ”Jag tror att en stor del i avsaknaden eller obalansen i nätverket gör att 
utlandsfödda söker mer vägledning bara för att man vill ta kontakten i första hand” – Kim. 

Robin och Alexis beskriver i likhet med Sam elevers brist på kunskap gällande det svenska 
utbildningsväsendet som en annan förklaring till den kulturella bakgrundens inverkan på 
elevers behov av studievägledning. Alexis menar på att elevernas strävan att tillgodose sig 
denna information leder till att de oftare besöker studie- och yrkesvägledaren. Robin ser även 
orealistiska utbildningsmål och höga prestationskrav från elevernas omgivning som två 
orsaksförklaringar till det ökade behovet. Robin beskriver hur eleverna många gånger har 
tydliga målbilder rörande framtida yrkesliv men att de många gånger saknar insikt kring vad 
som krävs för att nå målet. Omgivningens krav på studieprestationer blir det primära och 
något som eleverna eftersträvar att uppfylla vilket kan leda till oerhörd prestationsångest 
bland dessa elever. 

Man får ta en bit i taget och inte ta för stora steg. De är väldigt intresserade och det är 
jättebra men de vet inte hur vägen är fram till det mål dom ska, vad som krävs och hur vårt 
utbildningssystem ser ut. Här är det inte att betala för en elevplats, här ska man ta sig in på 
betyg (…) Jag har ju suttit med elever som varit jätteförtvivlade, förtvivlade över att de inte 
fått det betyg de velat ha eller trott sig få, men det värsta, att kunna tala om det hemma. Att 
skicka ett meddelande, Jag blev inte läkare, jag blev inte advokat – Robin. 

 

Social klass 
 
Elevers sociala klassbakgrund inverkar på deras behov av vägledning menar fyra av de fem 
intervjuade studie- och yrkesvägledarna. Den femte vägledaren kan ej se någon tydlig 
indikation på samband mellan elevers sociala klassbakgrund och vägledningsbehov. Alexis, 
Kim och Robin menar på att föräldrarnas utbildningsbakgrund påverkar elevernas uppsökande 
av vägledning. Detta eftersom föräldrar som innehar en akademisk utbildning oftare 
engagerar sig i barnens skolarbete samt mer frekvent samtalar med sina barn om möjliga 
utbildnings- och yrkesval. Resultatet blir då enligt Alexis, Kim och Robin att dessa elever 
redan har goda kunskaper och insikter kring vad de vill och vad de behöver göra för att nå 
sina mål. Eleverna uppsöker därför oftast studie- och yrkesvägledaren endast i syfte att 
kontrollera så informationen de fått hemmavid är korrekt. 

Dom har en klar bild för sig. Om det är en bild som de själva kommit fram till eller blivit 
tvingade.. påverkade av hemmet, det kan man bara spekulera kring men jag tror att de har en 
klar bild av vad de vill eller ska göra - Kim. 

Robin beskriver även hur elever med högre social klassbakgrund ofta ligger flera steg fram i 
utbildningsprocessen och hänvisar då till att elever redan under högstadiet tar kontakt för att 
samtala om universitetsstudier. Enligt Mikas erfarenheter så är det oftast flickor från 
medelklasshem som söker studie- och yrkesvägledning. Orsaken till besöket är i likhet med 
Alexis och Robins förklaring, att de vill försäkra sig om att informationen de tillägnat sig 
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stämmer. Även om behovet av vägledning är störst bland elever med lägre social 
klassbakgrund så betonar Alexis att det inte är någon självklarhet att elever med störst behov 
även uppsöker vägledning. Alexis menar att det snarare är tvärtom, att dessa elever i största 
mån undviker att ta kontakt med studie- och yrkesvägledaren eftersom de tror att 
vägledningen inte har någon nytta för dem. 

 

Kön 
 
Enligt de intervjuade studie- och yrkesvägledarnas erfarenheter så är det fler flickor än pojkar 
som söker vägledning. Kim menar att orsaken till skillnaden mellan könen beror på att flickor 
mer frekvent diskuterar framtiden med sina vänner och att det då uppstår frågor som de 
behöver få besvarade av en studie- och yrkesvägledare och att pojkarna har en tydligare bild 
gällande studie- och yrkesval och därmed minskar deras behov av vägledning. Robin 
beskriver flickors behov utifrån ett genusperspektiv. ”Tjejer vill veta mer, ställa fler 
följdfrågor och bena upp allting i små detaljer innan de får ihop det. Killar är inte riktigt så 
rent generellt så jag tror att det är en genusgrej det här” – Robin. Enligt Alexis är skillnaden 
mellan könen större på grundskolan medan på gymnasiet är flickor och pojkars uppsökande 
av studie- och yrkesvägledning mer beroende på vilken typ av utbildningsprogram som de 
läser. Alexis erfarenhet är det inte finns någon större skillnad mellan könen avseende behovet 
av vägledning bland de elever som läser högskoleförberedande program. En orsak till detta 
tror Alexis kan vara att de högskoleförberedande programmen i sig kräver att eleverna måste 
uppsöka studie- och yrkesvägledaren för att kunna genomföra exempelvis inriktningsval, 
individuellt val och val av fördjupningskurser. Alexis menar även att de elever som valt 
yrkesprogram redan valt yrkesinriktning och därmed minskar behovet av studie- och 
yrkesvägledning, något som sker bland båda könen. 

 

Resultatsammanfattning  
 
Samtliga studie- och yrkesvägledare anser att elevers kulturella bakgrund har betydelse för 
och påverkar deras behov av vägledning. Möjliga orsaksförklaringar är elevers begränsade 
sociala kontaktnät, brist på kunskap om det svenska utbildningssystemet, orealistiska 
utbildningskrav samt höga prestationskrav. Majoriteten av vägledarna menar att den sociala 
klassbakgrunden påverkar genom att elever från högre social klass har mindre behov av 
studievägledning då de får mer stöd och hjälp från sin omgivning. Elever från arbetarklass har 
större behov men är även mest undvikande när det kommer till att ta kontakt med studie- och 
yrkesvägledaren. Majoriteten ansåg även att flickor i större utsträckning än pojkar söker 
vägledning. Möjliga orsaker kan då vara en större osäkerhet bland flickorna gällande framtida 
studie- och yrkesval vilket resulterar i att de behöver mer vägledning för att få svar på sina 
frågor. På gymnasiet beror elevers uppsökande av studie- och yrkesvägledning snarare på 
deras val av utbildningsprogram än orsaker grundade i deras kön.  
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Studie- och yrkesvägledares förutsättningar och arbetsmetoder för att 
motverka negativa och förstärka positiva bakgrundsfaktorers inverkan 
 

Likvärdighet, en fråga för hela skolans personal 
 
En formell strategiplan för hur studie- och yrkesvägledaren ska arbeta för att förhindra att 
elevers studie- och yrkesval begränsas av kön, social klass eller kulturell bakgrund saknas på 
samtliga av de intervjuades arbetsplatser. Robin beskriver dock hur Skolverkets allmänna råd 
används som underlag för att utvärdera och planera verksamheten år för år. Alexis, Sam och 
Kim menar på att det mer är en outtalad regel att alla elever ska bemötas utifrån deras 
specifika förutsättningar och behov samt att alla elever anses som lika viktiga. Kim förklarar 
vidare att det är hela skolans ansvar när det kommer till elevers möjlighet till likvärdig 
vägledning och att studie- och yrkesvägledaren måste få tid till att utföra sitt arbete och i 
möjliggörande av detta så har rektorn ett stort ansvar ”Om jag har 500 elever och inte har mer 
än en halvtid, hur kan man då förvänta sig att jag ska träffa alla elever, det finns inte på 
kartan!” – Kim. Även Sam påtalar rektorernas roll och hur rektorerna på Sams arbetsplats 
under föräldramöten brukar samtala om behovet av att stärka pojkarna i deras möjligheter att 
klara av sina studier och därigenom höja sina betyg. Alexis erfarenhet är att rektorn inte tillför 
något stöd gällande förutsättningar att fullfölja studie- och yrkesvägledaruppdraget. 

Rektor tror jag inte underlättar någonting för mig. Man ser aldrig rektorn, i alla fall inte jag. 
Nä de bidrar nog ingenting till själva, mitt uppdrag tycker jag – Alexis. 

Alexis kan även märka skillnad mellan grundskolan och gymnasieskolan gällande strategiplan 
för att främja likvärdigheten. På den grundskola som Alexis tidigare arbetat på fanns en 
strategi som bestod i att vägledaren tillsammans med lärare besökte eleverna i deras klassrum 
och tillsammans med eleverna samtalade och problematiserade hur kön, social klass och 
kulturell bakgrund inverkar på tankar och känslor inför framtida studie- och yrkesval. Alexis 
menar att detta väckte funderingar hos eleverna kring begränsande eller möjliggörande 
faktorer i deras egna liv. Mika betonar att även om arbetsplatsen i dagsläget saknar en formell 
strategiplan så pågår arbetet för att säkerställa likvärdigheten i vägledningen. Ett steg i den 
processen är att skapa en gemensam arbetsgång för samtliga studie- och yrkesvägledare i den 
kommun Mika arbetar. Även om ingen av de intervjuade studie- och yrkesvägledarna tillhör 
något lärararbetslag så är den gemensamma upplevelsen att samarbetet mellan dem och övriga 
lärare fungerar bra. Kim, Alexis och Robin påtalar dock att när de ska ut i klassrummen och 
ge information till eleverna så är de ofta styrda av lärarnas planering, något som enligt Robin 
begränsar effektiviteten eftersom det kan ta väldigt lång tid innan alla informationstillfällen 
genomförts i berörda klasser. 
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Faktiska samt önskvärda arbetssätt för att möjliggöra likvärdighet bland skolans 
elever  
 
Vägledningssamtalet är något som samtliga studie- och yrkesvägledare i intervjustudien 
nämner som arbetsmetod i möte med elever. Sam beskriver samtalet som värdefullt för att 
skapa en uppfattning om elevers nuvarande situation, men även för att få insikt i elevers 
åsikter kring sin framtid. Sam bjuder därför in samtliga av skolans elever till samtal, men det 
är upp till eleverna själva att avgöra om de önskar komma eller ej. I likhet med Sam brukar 
Kim även kalla eleverna till samtal, men då främst i samband med utbildningsval. 

Jag brukar göra klasslista och så skriver jag upp tid och så där. Sen brukar jag inte springa 
och jaga elever men elever som ligger mer risigt till i skolan, där blir det mer på mitt initiativ 
att söka upp de eleverna men såklart, skulle de inte vilja komma så kan man inte tvinga dem. 
Det är ett eget val man gör, så att säga – Sam. 

Sam avsätter cirka 45 minuter till varje samtal. Under samtalet brukar Sam alltid göra en 
kartläggning av elevens nuvarande situation genom att exempelvis ställa frågor rörande hur 
eleven upplever skolan, både den sociala aspekten men även den teoretiska. När Sam är klar 
med kartläggningen så förs samtalet in på elevens tankar och funderingar kring sin framtid. 
Sam menar att arbetsmetoden underlättar för att skapa en helhetsbild av eleven. Hur samtalet 
sedan fortskrider beror på elevens funderingar.  

Även Alexis nämner samtalet som värdefullt för att vidga elevers perspektiv gällande möjliga 
studie- och yrkesval dock upplever Alexis en skillnad i vägledarens förutsättningar att erbjuda 
eleverna vägledningssamtal beroende på att vägledaren arbetar på grund- eller gymnasieskola. 

På gymnasiet finns inte möjligheten att träffa alla. Det är orimligt att tro att man har den 
tiden. Det är mer upp till eleverna själva att boka tid. Går man på gymnasiet är man gammal 
nog att ta det ansvaret – Alexis 

Robin och Mika beskriver praktisk studieorientering som ett kraftfullt verktyg för att hjälpa 
eleverna till studieval grundade i verklig uppfattning snarare än val baserade på enbart 
teoretisk uppfattning. ”Alltså de är alldeles för unga för att göra ett teoretiskt val, utan de 
behöver se. Det är likadant, de skulle behöva vara mycket mer ute i arbetslivet om de 
verkligen ska kunna göra ett rätt val, ett fritt val” – Mika. Praktik är något som Robin nämner 
som ett bra sätt för eleverna att skapa underlag till drömmar rörande framtida utbildning eller 
yrke. Sam å andra sidan har erfarenhet av praktik som en utmaning gällande likvärdigheten, 
då avseende de elever som nyligen anlänt till Sverige och som saknar det svenska språket. 

För de elever som har ett ganska torftigt språk så hjälper vi kanske inte dem genom att skicka 
ut dem på en arbetsplats utan det måste vara dem som ändå kommit en bit på väg så att det 
ska ge någonting. Så där har vi inte kunnat köra riktigt som med de övriga eleverna som var 
ute på praktik tidigare men där kände vi, hur ska vi göra? Och så satt vi ner och sa att vi tror 
att det är bättre att de får hinna gå lite längre innan de går ut på prao – Sam. 

Klassrumsinformation beskrivs även bland vägledarna som en användbar metod för att 
förmedla information till eleverna och Robin beskriver intressetest som ett sätt att vidga 
elevers perspektiv. För att utmana elevernas könsstereotypiska synsätt brukar skolan där Mika 
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arbetar bjuda in yrkesverksamma personer att informera skolans elever. Dessa personer är 
verksamma inom områden som står i kontrast till vad eleverna många gånger tror att personen 
arbetar inom, exempelvis manliga sjuksköterskor. Något som många gånger väcker nya tankar 
bland eleverna.  

Sam och Mika delar uppfattningen om att eleverna tidigare under sin skolgång bör 
introduceras till studie- och yrkesvägledning. Mika skulle gärna se att eleverna redan i 
grundskolan blir bekanta med vägledningsfrågor, något som Mika tror skulle främja deras 
kunskaper och på lång sikt resultera i väl underbyggda studie- och yrkesval. Mika skulle även 
gärna se större insatser i skolan gällande elevers möjligheter till studiebesök och praktik, att 
eleverna genom dessa insatser skulle förvärva kunskaper som hjälper dem att fatta studieval 
utifrån fakta och inte enbart teori. Sam menar istället att vägledningen bör introduceras i 
mellanstadiet och att det skulle leda till att eleverna blir bekväma med studie- och 
yrkesvägledaren vilket skulle främja relationen mellan elev och vägledare på ett positivt vis. 

Säg att du inte träffar en elev förrän i nian och ska hjälpa med vägledning. Dels känner du 
inte eleven, dels kanske inte eleven har det förtroendet för dig som gör som gör att han kan 
börja prata drömmar och öppna upp sig på det viset för att kunna berätta allting. Det kan 
vara vissa saker som är känsliga och som gör att man väljer ett program framför ett annat. 
Har inte eleven det förtroendet för mig då kanske vi inte kan föra den diskussion som behövs – 
Kim. 

Alexis beskriver det som svårt att motivera önskvärda arbetssätt då det sällan finns tid att 
stanna upp och reflektera över frågan. Något som Alexis dock nämner är en önskan om att 
studie- och yrkesvägledningen mer marknadsfördes, detta för att skapa allmän medvetenhet 
om individers rätt till studie- och yrkesvägledning. Robin ser gärna att vägledning behandlas 
som ett ämne i skolan och att studie- och yrkesvägledaren har sin fasta tid att nyttja för möte 
med elever. 

 

Behovet av kompetensutveckling inom studie- och yrkesvägledning 
 
Alla fem av de intervjuade studie- och yrkesvägledarna anser att det finns ett behov av 
kompetensutveckling inom yrket. Kim och Robin beskriver kompetensutveckling i form av att 
träffa andra studie- och yrkesvägledare och utväxla erfarenheter och tips samt öva på olika 
samtalstekniker, något som Kim tror är särskilt viktigt om man arbetar som ensam vägledare 
på en skola. Vidare förklarar Kim att även om det inte går att i praktiken använda all 
information som framkommer under vissa kurser så kan de bidra till att väcka nya tankar och 
idéer. Sam understryker vikten av att aldrig luta sig tillbaka och tänka att allt kommer vara 
som det är just nu. Sam förklarar att som studie- och yrkesvägledare behöver du vara alert och 
följa med i utvecklingen vilket innebär att ständigt hålla sig uppdaterad på eventuella 
förändringar som sker i skolvärlden. Alexis menar att det viktigaste 
kompetensutvecklingsområdet utgörs av behovet av att fördjupa färdigheter som studie- och 
yrkesvägledare, att det är viktigare än utbildningar som ger tekniska kunskaper även om det är 
trevligt att göra fina powerpointpresentationer. Till skillnad från Alexis skulle Robin gärna se 
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mer vidareutbildning inom teknikområdet, något Robin tror skulle leda till val av teknik i 
arbetet som skulle leda till mer tid för vägledning och mindre tid för dokumentering och 
resultera i en mer effektiv studie- och yrkesvägledning överlag. Även Mika anser behovet av 
kompetensutveckling som aktuellt men beskriver även att det är något som sker under en 
pågående process på den ort Mika är verksam. 

 

Resultatsammanfattning 
 
På samtliga av vägledarnas arbetsplatser saknas formella strategiplaner för hur studie- och 
yrkesvägledningen ska bedrivas för att säkerställa likvärdigheten. Majoriteten av vägledarna 
menar att det är något av en outtalad regel att alla elever ska bemötas och behandlas 
likvärdigt. Majoriteten av vägledarna menar även att skolans rektor har ett stort ansvar 
gällande möjliggörande för studie- och yrkesvägledarens förutsättningar att utföra sitt arbete 
på sådant vis att det garanterar elevernas lika rätt till vägledning som främjar deras 
möjligheter till väl underbyggda studie- och yrkesval. Samarbetet med övrig skolpersonal 
beskrivs som väl fungerande men att studie- och yrkesvägledaren ofta måste anpassa sina 
informationstillfällen efter lärarnas schema. Vägledningssamtalet benämns som det 
effektivaste verktyget för att för att skapa en uppfattning om elevers utgångspunkt och 
möjlighet att vidga perspektiv. Även praktisk studieorientering och praktik beskrivs som 
insatser som underlättar för elever att fatta studiebeslut grundade i reell kunskap. Önskvärda 
arbetsmetoder som två av studie- och yrkesvägledarna nämner är att tidigare 
vägledningsinsatser skulle främja elevernas kunskaper och på lång sikt resultera i 
välunderbyggda studie- och yrkesval samt att relationen mellan elev och vägledare skulle 
gynnas vilket kunde leda till djupare vägledningssamtal. Alla studie- och yrkesvägledare som 
ingår i intervjustudien ansåg att det finns ett behov av kompetensutveckling inom yrket.  
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Analys 
 
Avsnittet syftar till att med stöd i tidigare forskning och myndighetsrapporter tolka de resultat 
som framkommit genom arbetets undersökningsmetod. Resultaten redovisas under 
huvudteman vilka utgår ifrån arbetets frågeställningar. Tolkningarna har genomförts med 
hermeneutisk analysmodell som utgångspunkt. Enligt Thurén (2007) innebär analysmodellen 
att tolka materialet för att därigenom främja möjligheten till fördjupad kunskap inom valt 
område. 

 

De sociala bakgrundsfaktorernas inverkan på elevers behov av studie- och 
yrkesvägledning 
 
Alla fem deltagande studie- och yrkesvägledare ansåg att elever med annan kulturell 
bakgrund än svensk har större behov av vägledning, detta eftersom de många gånger kan ha 
begränsad kunskap kring möjligheter och förutsättningar gällande utbildningsmöjligheter i 
Sverige samt att svagheter i det svenska språket gör att de behöver mer tid för studie- och 
yrkesvägledning. Skolverket (2013) beskriver att elevers möjligheter att fatta välgrundade 
studie- och yrkesval inte ska begränsas av kön, social klass eller kulturell bakgrund. 
Möjligheten att motverka dessa begränsningar är något som generaldirektören för Skolverket 
och generaldirektören för Arbetsförmedlingen beskriver som problematiskt eftersom den stora 
mängden elever som varje enskild vägledare ansvarar över begränsar möjligheterna för 
vägledaren att ge eleverna det stöd de behöver (Göteborgs-Posten, 2014).  Skolverket (2005) 
påvisar att den ökade invandringen till Sverige även avspeglas i studie- och 
yrkesvägledningen, detta eftersom elever från andra kulturer oftare har större behov av 
vägledning då de behöver stöd och hjälp av studie- och yrkesvägledare gällande utbildning- 
och yrkesfrågor samt att de kan behöva hjälp med att översätta information. I kontrast till de 
intervjuade studie- och yrkesvägledarnas samstämmighet gällande den kulturella bakgrundens 
inverkan på elevers behov av vägledning menar Christensen & Søgaard Larsen (2011)  att den 
sociala klasstillhörigheten är mer betydande än kulturell bakgrund när det kommer till 
individers behov av vägledning. I likhet med Christensen & Søgaard Larsen (2011) belyser 
Skolinspektionen (2013)  även problematiken kring att skolor alltför ofta enbart fokuserar på 
den kulturella bakgrunden som en begränsning då det i själva verket är elevers sociala 
bakgrund som har störst inverkan på deras uppfattning om valmöjligheter.  

Majoriteten av studie- och yrkesvägledarna härleder elevers behov av studievägledning och 
den sociala klassbakgrundens betydelse till föräldraengagemang. Om föräldrarna själva har 
akademisk utbildning är de ofta mer aktiva i barnens skolgång och framtidsmöjligheter. 
Barnen får således kunskap kring frågor som rör utbildning via sin hemmiljö vilket leder till 
att deras behov av vägledning komprimeras till att i största mån gälla validering av kunskaper. 
I likhet med vägledarnas resonemang menar Ulfsdotter Eriksson (2002) att föräldrar med 
högre utbildningsnivå är mer involverade i barnens skolgång genom att frekvent uppmuntra 
barnen till vidareutbildning. Skolinspektionen (2013) beskriver den höga sannolikheten för att 
de elever som väljer högskoleförberedande program är elever med föräldrar som har högre 
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utbildning. En av de intervjuade vägledarna belyser dock problematiken kring att de elever 
som behöver vägledningen mest är även de elever som undviker det i största möjliga mån. 
Skolinspektionen (2013) beskriver denna problematik i form av att social klassbakgrund 
reproduceras i elevers valmönster och det är svårt att motverka dess inverkan. Christensen & 
Søgaard Larsen (2011) resonemang står i kontrast till den intervjuade vägledarens uppfattning 
och menar att vägledningen värdesätts mest bland de individer som saknar studietradition i 
hemmet medan Lovén (2000) instämmer i vägledarens resonemang genom att beskriva att 
individens strävan att skaffa sig information om olika utbildnings- och yrkesval kan vara en 
utmaning för de elever som det går sämre för i skolan. Något som kan leda till att de skjuter 
det framför sig. Nelson-Jones (2005) härleder problematiken till att elever väljer att avstå från 
att uppsöka vägledning på grund av att de anser vägledaren tillhöra en annan social klass än 
dem själva. individen betraktar vägledaren som överlägsen eller underlägsen dem själva, 
något som påverkar värderingen av vägledningens nytta. 

Gällande frågan om könets inverkan på elevers behov av vägledning kan man utifrån 
intervjustudien tyda en allmän uppfattning bland vägledarna om att flickor generellt söker sig 
mer till vägledning än pojkar. Gruffman och Schedin i Lundahl et al. (2010) understödjer 
vägledarnas resonemang och härleder skillnaden till att män ser hjälp från vägledare som ett 
tecken på svaghet, något som gör att de i större mån undviker att besöka studie- och 
yrkesvägledare än kvinnor. Lovén (2000) beskriver maktförhållandet som kan uppstå mellan 
vägledare och klient, att studie- och yrkesvägledarens kunskap och position kan leda till att 
klienten upplever ett visst beroendeförhållande till vägledaren. Angelöw & Jonsson (2000) 
menar att samhällets förväntningar av vad det innebär att vara man respektive kvinna 
resulterar i en tidig begränsning av individers uppfattning av vad som är tillåtet att göra 
utifrån könsrollen medan Skolinspektionen (2013) beskriver att elever måste ges bättre stöd i 
att reflektera kring hur könsuppfattningar kan påverka deras upplevelse av möjligheter. 
Nelson-Jones (2005) beskriver även hur könsattityder kan påverka behovet av studie- och 
yrkesvägledning, vägledarens kön kan därför vara en faktor i att individer uppsöker eller 
undviker hjälp. 

 

Studie- och yrkesvägledares förutsättningar och arbetsmetoder för att 
motverka negativa och förstärka positiva bakgrundsfaktorers inverkan 
 
Studie- och yrkesvägledningens styrning 
 
En av de fem studie- och yrkesvägledarna beskrev de Allmänna råden, arbete med studie- och 
yrkesvägledning som ett underlag som användes för att planera och utvärdera verksamheten. 
Det är något som står i kontrast till riktlinjerna om att de Allmänna råden, arbete med studie- 
och yrkesvägledning bör följas för att ”främja en enhetlig rättstillämpning.”(Skolverket, 2013, 
s. 9). Undantaget att följa rekommendationerna är de skolor som har väl utarbetade strategier 
för hur studie- och yrkesvägledningen bör utformas för att möta de bestämmelser som finns 
beskriva i skolans styrdokument (Skolverket, 2013). Vid intervjuerna framkom det att 
samtliga skolor saknade en formell strategiplan men att detta kompenserades av en outtalad 



28 
 

regel om att alla elever ska ges förutsättningar till vägledning utifrån deras individuella behov. 
Lärarnas Riksförbund (2012) menar dock att kvalitén på skolors studie-och yrkesvägledning 
är väldigt bristfällig. Elever får inte tillgång till studie- och yrkesvägledning i den omfattning 
att det möter deras behov, något som enligt Lärarnas Riksförbund kan härledas till att det på 
många skolor saknas konkreta anvisningar för studie- och yrkesvägledningens styrning, 
uppföljning och målsättning. Vidare beskriver Skolverket (2013) att studie- och 
yrkesvägledningens kvalité är avhängt huvudmannen och rektorns prioritering och 
organisering av verksamheten. Rektorn bör därför säkerställa att det finns riktlinjer för studie- 
och yrkesvägledningens innehåll och utförande samt att verksamheten utvärderas och 
utvecklas för att möjliggöra dess förutsättningar att tillgodose elevers behov av vägledning. 

En studie- och yrkesvägledare beskriver avsaknad av rektorns stöd i dennes förutsättningar att 
tillgodose likvärdighet inom studie- och yrkesvägledning. ”Rektor tror jag inte underlättar 
någonting för mig. Man ser aldrig rektorn, i alla fall inte jag. Nä de bidrar nog ingenting till 
själva, mitt uppdrag tycker jag.”– Alexis. Problematiken som Alexis beskriver förklarar 
Skolinspektionen (2013) som att huvudmannen och rektorn lämnar över ansvaret för 
vägledningen till den enskilde studie- och yrkesvägledaren som då blir den person som 
beslutar hur arbetet ska genomföras för att motverka att elevers studie- och yrkesval begränsas 
av kön, social klass eller kulturell bakgrund. En annan studie- och yrkesvägledare beskriver 
även rektorns ansvar i studie- och yrkesvägledningens förutsättning att främja likvärdighet 
men då i form av fördelning av arbetstid. ”Om jag har 500 elever och inte har mer än en 
halvtid, hur kan man då förvänta sig att jag ska träffa alla elever, det finns inte på kartan!”– 
Kim. I likhet med Kims beskrivning så menar Skolinspektionen (2013) att studie- och 
yrkesvägledarnas begränsade arbetstid är en faktor som motverkar deras möjlighet att 
tillgodose adekvat vägledning för skolans elever. 

Samarbetet mellan studie- och yrkesvägledarna och övriga lärare härleds till att främst gälla 
klassrumsinformation samt att möjligheten till informationstillfällen villkoras av lärarnas 
planering, något som en av studie- och yrkesvägledarna menar leder till begränsningar i 
vägledningens effektivitet. Vidare problematiseras vägledarnas möjligheter att nå ut till de 
elever som av någon anledning begränsas att självmant uppsöka studie- och yrkesvägledning. 
I grundskolans Läroplan (Skolverket, 2011) framhålls vikten av att alla som arbetar inom 
skolan bör samverka för att möjliggöra kunskap som leder till att eleverna kan fatta väl 
underbyggda studie- och yrkesval. I likhet beskriver Läroplanen för gymnasieskolan 
(Skolverket, 2011) studie- och yrkesvägledningens viktiga roll i att eleverna förvärvar 
kunskap som stärker deras förmåga att ta ställning till framtida utbildning- och 
arbetslivsfrågor. Information som främjar denna typ av kunskap ska därför ges genom 
vägledning men även genom klassrumsundervisning. Sveriges Kommuner och Landsting 
(2013) återkommer till rektorns centrala roll i att skapa förutsättningar som främjar 
samverkan mellan skolans personal. En tydlig samverkan skulle stärka studie- och 
yrkesvägledningens möjlighet att nå ut till elever som är i behov av vägledning. 
Skolinspektionen (2013) beskriver hur studie- och yrkesvägledning ofta uppfattas som en 
separat verksamhet och inte något som hela skolan ansvarar över. Rektorn måste därför ge 
riktlinjer som tydliggör att studie- och yrkesvägledning är en fråga om samverkan och i 
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möjliggörandet av detta kan vägledningen införlivas i undervisningen. Vidare beskriver 
Sveriges Kommuner och landsting (2013)  att ett fungerande samarbete mellan skolans lärare 
och Studie- och yrkesvägledare skulle effektivisera arbetet och stärka studie- och 
yrkesvägledning som hela skolans ansvar. 

 

Studie- och yrkesvägledning som metod för att främja likvärdigheten 
 
Vägledningssamtalet är den arbetsmetod som studie- och yrkesvägledarna främst använder för 
att främja likvärdighet och för att vidga elevernas perspektiv gällande möjliga studie- och 
yrkesval. En av de fem tillfrågade studie- och yrkesvägledarna ger en detaljerad beskrivning 
av hur samtalet struktureras för att individanpassas medan övriga studie- och yrkesvägledare 
nämner det mer översiktligt. I likhet med de intervjuade studie- och yrkesvägledarna beskriver 
Christensen & Søgaard Larsen (2011) vägledningssamtalet som en viktig funktion för att 
främja elevers möjlighet att fatta välgrundade beslut om sin framtid samt att elever oavsett 
kön värderar vägledningssamtalet som den viktigaste insatsen. Christensen & Søgaard 
Larsens studie påvisar även att vägledning har störst effekt för de elever som kommer från en 
studieovan hemmiljö och att vägledaren då blir en viktig förebild. Lovén (2000) menar dock 
att vägledaren bör ta i beaktning att elever har olika typer av behov av vägledningssamtal 
baserat på deras ålder, kön och sociala bakgrund samt att vägledningssamtalet och att den 
individbaserade vägledningen villkoras av vägledarens egen uppfattning om vad som är 
samtalets primära funktion. I likhet med Lovén (2000) menar Christensen & Søgaard Larsen 
(2011) att samtalets innehåll ska grundas i individens enskilda behov och intressen. 
Skolinspektionen (2013) beskriver hur det i många skolor saknas direktiv för 
vägledningssamtalets syfte och förväntade resultat något som skapar osäkerhet bland eleverna 
om dess meningsfullhet. 

Eleverna erbjuds vägledningssamtal men får själva ta ställning till om de är i behov av det 
eller ej samt att en av studie- och yrkesvägledarnas svar kan härledas till att elevernas ålder 
fungerar som en parameter för att avgöra deras mogenhet att ta eget ansvar för behovet av 
vägledning. Skolinspektionen (2013) menar att de ökade valmöjligheterna i samhället leder 
till större krav på elevernas förmåga att kunna hantera information och att detta kan 
missgynna de resurssvaga eleverna. Det är ofta upp till eleverna själva att avgöra sitt behov av 
vägledning trots att flera utvärderingar har visat att regelbundna vägledningssamtal främjar 
elevers möjlighet till vidgat perspektiv. Vidare beskriver Christensen & Søgaard Larsen 
(2011) hur personliga möten med vägledaren är av särskild vikt för de elever som har 
begränsad tillgång till information via sin hemmiljö. Loven (2000) beskriver hur elevers 
behov av vägledning kan variera beroende på var de befinner sig i valprocessen men är även 
relaterat till elevens personlighet och sociala klasstillhörighet.   

Christensen & Søgaard Larsen (2011)  menar att vägledningsinsatserna bör utgå ifrån ett antal 
metoder för att möjliggöra individuell studie- och yrkesvägledning. Metoder som nämns 
bland de intervjuade studie- och yrkesvägledarna är förutom vägledningssamtalet, 
klassrumsinformation, intressetester samt praktisk studieorientering. Två av studie- och 
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yrkesvägledarna nämner praktisk yrkesorientering som ett värdefullt verktyg för att hjälpa 
eleverna förvärva kunskap om olika yrken, att det eleverna tror sig veta om ett yrke eller 
arbetslivet måste få upplevas för att ges validitet. Sveriges Kommuner och Landsting (2013) 
beskriver hur erfarenheter från arbetslivet hjälper elever att vidga perspektiv om framtida 
yrkesmöjligheter. Möjligheten till vidgat perspektiv är av särskild vikt för att motverka 
stereotypiska studie- och yrkesval. Vidare beskriver Christensen & Søgaard Larsen (2011) hur 
det för svaga elever kan vara väldigt värdefullt med praktik då de får möjlighet till kunskaper 
som hjälper dem i beslutsprocessen. Skolinspektionen (2013) problematiserar praktiken 
utifrån att den sällan utgår ifrån elevernas individuella behov. Loven (2000) menar att faktiska 
erfarenheter från arbetslivet inte kan ersättas av att vägledare informerar om olika yrken. En 
studie- och yrkesvägledare beskriver hur elever bör ha rätt förutsättningar för att dra nytta av 
praktik och att den värderingen och gränsdragningen kan vara en utmaning när man till 
syvende och sist endast önskar det bästa för eleverna.  

Genom att introducera vägledning tidigare under elevernas skolgång så främjas samtliga 
elevers förutsättningar till information och kunskap som leder till väl underbyggda studie- och 
yrkesval. Detta är något som två av de deltagande studie- och yrkesvägledarna menar skulle 
främja likvärdigheten. Sveriges Kommuner och Landsting (2013) understödjer studie- och 
yrkesvägledarnas resonemang och beskriver att studie- och yrkesvägledning bör införlivas 
under elevernas hela skolgång, från förskola till vuxenutbildning. Christensen & Søgaard 
Larsen (2011) beskriver dock tidiga vägledningsinsatser som ett tvåeggat svärd där positiva 
aspekter av tillgång till tidig vägledning innebär att eleverna stärks i deras förutsättningar att 
göra väl genomtänkta studieval medan de negativa aspekterna innebär att tidig vägledning kan 
bli effektlös om eleverna inte uppnått mognadsgraden att förstå dess nytta.   
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Kompetensutveckling inom studie- och yrkesvägledning 
 
Två av studie- och yrkesvägledarna beskriver möjligheten att få träffa andra yrkesverksamma 
studie- och yrkesvägledare för att därigenom utbyta erfarenheter och idéer som den 
värdefullaste formen av kompetensutveckling. En av studie- och yrkesvägledarna beskriver 
detta som särskilt viktigt för de vägledare som är ensam ansvarig för skolans studie- och 
yrkesvägledning, något som skulle leda till ett än större behov av samvaro med andra studie- 
och yrkesvägledare. Det framkommer även en upplevelse av att ständigt behöva vara insatt i 
de senaste samhällsförändringarna, att man som studie- och yrkesvägledare ständigt måste 
vara beredd på att revidera existerande kunskap. Enligt läroplanen för grundskolan ansvarar 
skolans rektor för att skolans personal får möjlighet till kompetensutveckling, samt att studie- 
och yrkesvägledaren ska främja övrig skolpersonals kompetensutveckling inom frågor som 
rör studie- och yrkesvägledning (Skolverket, 2011). Skolinspektionen (2013) menar att 
skolans huvudmän och rektorer brister i sitt ansvar att möjliggöra kompetensutveckling för 
skolans personal samt att det finns stora brister i deras insikt kring personalens aktuella 
kompetens något som påverkar deras värdering kring behovet av kompetensutveckling. 
Christensen & Søgaard Larsen (2011)  beskriver hur elever med begränsade möjligheter att i 
sin sociala miljö samtala om studie och arbetsfrågor är särskilt beroende av att studie- och 
yrkesvägledaren har kunskap om aktuella regler och villkor inom utbildning och arbetsliv. 
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Diskussion 
 
I detta avsnitt kommer arbetet som helhet att analyseras. Detta innebär en kritisk granskning 
av de resultat som framkommit samt de metoder som använts vid undersökningens 
genomförande för att därigenom utröna arbetets eventuella förtjänster och brister. Vidare 
utmynnar avsnittet i förslag till vidare forskning som skulle kunna leda till djupare kunskap 
inom valt undersökningsområde.  

 

Resultatdiskussion 
 
Resultaten visar att elevernas sociala bakgrundsfaktorer påverkar deras behov och 
uppsökande av studie- och yrkesvägledning genom att de inverkar på elevers uppfattningar 
om vägledningens värde. Resultaten visar även att det finns ett starkt samband mellan studie- 
och yrkesvägledarens förutsättningar att arbeta för att tillgodose likvärdighet och formen av 
styrning och organisering av studie- och yrkesvägledningen. 

I studie- och yrkesvägledarnas beskrivningar av hur kulturell bakgrund påverkar behovet av 
vägledning beskrivs ett ökat behov relaterat till elevers begränsningar i kunskap kring 
studieförutsättningar samt svårigheter i det svenska språket. En intressant aspekt av detta är 
att studie- och yrkesvägledarna främst länkar inverkan av kulturell bakgrund till elever som 
nyligen anlänt till Sverige. Detta väcker frågan hos oss om det endast är i det avseende som 
den kulturella bakgrunden påverkar behovet eller om det kan vara så att skolans resurser 
främst läggs på dessa elever vilket påverkar vägledarnas referensram om den kulturella 
bakgrundens betydelse till att endast gälla nyligen inflyttade elever. Vi tror även att det kan 
vara svårt att diskutera den kulturella bakgrundens betydelse då man inte vill riskera att 
missuppfattas och tolkas som nedsättande eller fördomsfull. Det blir lättare att referera till 
elever som nyligen anlänt till Sverige genom att begreppet kulturell bakgrund tydligt kan 
kopplas till dessa elever.  

Vägledarna beskriver även en upplevelse av att flickor har mer behov av att prata med studie- 
och yrkesvägledare än vad pojkar har, detta eftersom flickor behöver få vända och vrida på 
olika scenarion samt få försäkran från vägledaren om det de tror sig veta stämmer, pojkarna 
har redan en tydlig bild och därmed mindre behov av stöd. Den sociala klassbakgrundens 
påverkan på elevers behov härleds till ojämlika möjligheter till förberedelse inför framtida 
studie- och yrkesval, något som gör att elever från lägre samhällsklass har mer behov av 
vägledning för att erhålla tillräcklig kunskap för att göra väl underbyggda studie- och 
yrkesval. Det kan konstateras att vägledarnas uppfattning och beskrivningar i tidigare 
forskning överensstämmer kring hur behoven yttrar sig. Vi undrar dock om könsstereotypiska 
föreställningar kan inverka i hur man uppfattar behovet från endera könen. Att flickor upplevs 
som mer kontaktsökande för att deras könsroll antas innefatta dessa kvalitéer medan pojkar 
upplevs som mer säkra av naturen. Vi frågar oss om detta leder till en allmän acceptans av att 
pojkar inte behöver vägledning i samma utsträckning som flickor och vi undrar om 
acceptansen kan relateras till att det gång på gång framkommer att pojkar har svårare att nå de 
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uppsatta målen i läroplanerna. Kan det vara så att den allmänna acceptansen av pojkarnas 
begränsade vägledningsbehov påverkar deras förutsättningar att lyckas i skolan. Vi reflekterar 
även kring om de elever som genom sin hemmiljö erhållit kunskap om studie- och yrkesliv 
går miste om möjligheten till vidgat perspektiv och därmed möjligheten till välgrundade 
studie- och yrkesval. Deras goda kunskap om förutsättningar kring studier leder till att 
vägledaren kan missa att elevens val av utbildning egentligen kommer från föräldrarnas 
önskan och inte från eleven själv.  

Under arbetets gång har ett mönster växt fram som påvisar att i möjliggörande av likvärdighet 
så bör studie- och yrkesvägledningen inte vara en enskild verksamhet utan en del av skolans 
helhet. Vad detta konkret innebär råder det delade åsikter kring. Vissa förespråkar att 
vägledning bör introduceras för eleverna tidigare under deras skolgång medan andra menar att 
inverkan av de sociala bakgrundsfaktorerna begränsas om studie- och yrkesvägledning 
förankras i skolans undervisning. Vi upplever dock att det finns en motsättning mellan vilka 
arbetsmetoder som anses främja likvärdigheten och det faktum att det många gånger saknas 
en tydlig samverkan mellan studie- och yrkesvägledare och lärare. Det finns beskrivet i 
styrdokument att vägledare ska stödja lärare i frågor rörande studie- och yrkesvägledning men 
vi undrar om det inte även borde beskrivas hur lärare ska stödja studie- och yrkesvägledare så 
att det främjar deras möjlighet att fullfölja sitt uppdrag. Detta kanske skulle främja 
motivationen att skapa en gemensam målsättning mellan yrkesgrupperna för hur studie- och 
yrkesvägledning ska utformas så det blir hela skolans ansvar. I styrdokument finns det även 
beskrivet hur säkerställandet av likvärdighet inom studie- och yrkesvägledning innebär att 
individen måste vara utgångspunkten för vägledningens utformning. Med grund i vägledarnas 
berättelser och tidigare forskning tror vi att detta kan vara lättare i teorin än praktiken. 
Samtliga studie- och yrkesvägledare beskriver hur de i all välmening ämnar främja 
likvärdigheten bland eleverna men genom deras berättelser framkommer även begränsningar i 
form av begränsad arbetstid i relation till elevantal och avsaknad av styrning och organisering.  
De mest omfattande vägledningsinsatserna genomförs inför stundande studieval, något som 
beskrivs av både vägledarna och litteraturen som alltför sent. Vi instämmer i detta 
resonemang då vi anser det som en omöjlighet att göra väl underbyggda val utan tillräcklig 
kunskap att grunda valet på. Vi tror därför att om studie- och yrkesvägledning skulle införas 
som ett obligatoriskt ämne i skolan skulle elevernas kunskapsutveckling om gällande 
utbildning- och arbetslivsfrågor gynnas men även studie- och yrkesvägledarens 
förutsättningar att nå ut till samtliga elever främjas, något som vi tror skulle stärka 
likvärdigheten.  

Möjliggörandet av elevers rättighet till likvärdig studie- och yrkesvägledning härleder vi till 
liknelsen av ett hus. För att bygga ett stabilt hus krävs en solid grund. I relation till studie- och 
yrkesvägledning är grunden dess styrning och organisering. Även om det framgår av studie- 
och yrkesvägledarnas berättelser att de trivs på sin arbetsplats och med sina kollegor så 
framkommer även bristen på konkreta ramar för vägledningens utformning, uppföljning och 
utveckling. För att återkoppla till liknelsen med ett hus kan man säga att grunden inte så solid 
som den bör vara för att skapa långvarig stabilitet, något som vi tror påverkar 
förutsättningarna för studie- och yrkesvägledningens utformning så att den möjliggör 
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likvärdighet för alla elever oavsett deras sociala bakgrundsfaktorer. Utifrån de intervjuade 
vägledarna och litteratur som använts under genomförandet av detta arbete anser vi att 
arbetets viktigaste slutsats består i att vägledares förutsättningar att påverka 
bakgrundsfaktorernas inverkan skapas genom deras möjlighet till tydliga direktiv för hur 
arbetet ska genomföras. Dock bör det påpekas att resultaten inte är generaliserbara då vår 
slutsats baseras på fem vägledares uppfattningar. 

 

Metoddiskussion 
 
Valet att genomföra kvalitativa intervjuer har främjat möjligheten att besvara 
forskningsfrågorna utifrån verklighetsförankrade erfarenheter inom valt 
undersökningsområde. Kvalitativa intervjuer som metodval framstod som ändamålsenligt då 
arbetets utgångspunkt var att fånga studie- och yrkesvägledarnas erfarenheter.  Eftersom vår 
ambition var att erhålla mer djupgående information så värderade vi intervjuer som bäst 
lämpat för arbetets ändamål.  

Även om intervjusituationen var avslappnad och tillåtande så är vi medvetna om att själva 
intervjusituationen kan ha påverkat deltagarna och därmed deras svar.  Det kan även vara så 
att vår gemensamma knutpunkt, kunskap inom studie- och yrkesvägledning kan ha begränsat 
deras svar då de utgått ifrån att vi delat samma förförståelse kring ämnet samt att vår 
begränsade erfarenhet av att genomföra intervjuer kan ha inverkat på deltagarnas möjlighet att 
utveckla sina svar, något som eventuellt kunnat bidra till mer djupgående förståelse av 
undersökningsområdet.  Alla intervjuer genomfördes på deltagarnas arbetsplatser vilket kan 
ha hämmat deras svarsmöjligheter och utvecklande av svar. De störningsmoment som 
uppstod, exempelvis telefon som ringde kan haft en begränsande effekt på svarens innehåll. 
Intervjuerna spelades in och transkriberades något som var väldigt tidskrävande men som 
underlättade möjligheten att tolka respondenternas exakta ordval. Dock uppstod problem med 
tekniken som ledde till att vi förlorade möjligheten att använda innehållet från en av 
intervjuerna, om det materialet hade stärkt besvarandet av arbetets syfte kan vi endast 
spekulera kring.  Intervjuguiden som användes under intervjuerna underlättade vid 
bearbetningen av intervjuerna samt stärkte oss i vår möjlighet att besvara arbetets syfte, dock 
tror vi att vi hade kunnat få än mer nyanserad information om vi endast utgått ifrån teman och 
låtit respondenterna tala fritt, detta gäller särskilt frågorna i tema 1, Vem söker vägledning 
(Bilaga B).  
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Tillsammans har vi gjort aktiva val gällande arbetets utgångspunkt, genomförande och 
resultatredovisning. Vi anser att vårt samarbete främjat arbetets kvalité eftersom vi haft 
möjligheten att ventilera synpunkter på arbetet som den enskilde individen möjligen kunnat 
förbise. Vi har under arbetets genomförande blivit medvetna om vi är två personer med olika 
referensramar och tolkningsutrymme och att utmaningen i att finna en gemensam värdering 
av informationens värde kan vara krävande men samtidigt givande. Vi har därför under 
arbetets gång utmanats i vår förmåga till kritiskt förhållningssätt i relation till vår egen 
övertygelse. Vi anser därför att arbetet gynnats av vår gemensamma ansträngning och att vi 
tillsammans möjliggjort förutsättningen att besvara dess syfte.  
  

Förslag till vidare forskning 
 
En stor del av de undersökningarna och litteratur som använts i detta examensarbete 
genomfördes och publicerades innan Skolverkets allmänna råd med kommentarer: Arbete 
med studie- och yrkesvägledning (2013) infördes som riktlinjer. Vi anser därför att det vore 
intressant att undersöka hur kvaliteten på skolornas studie- och yrkesvägledning påverkats av 
de allmänna rådens införande. Vidare vore det berikande att undersöka hur studie- och 
yrkesvägledarens könstillhörighet påverkar elevers motivation att uppsöka studie- och 
yrkesvägledning samt deras uppfattning om studievägledningens värde. Förslaget till vidare 
forskning uppkom genom Nelson-Jones (2005) som menar att uppfattning om könsroller 
påverkar maktbalansen mellan studievägledare och klient samt sätter ramar för samtalets 
innehåll.   
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BILAGA A – Informantbrev  

 

Hej! 
Våra namn är Frida Sedin och Maria Vallin och vi slutför just nu våra studier på Studie- och 
yrkesvägledarprogrammet på Umeå universitet. 
Vårt arbete ämnar undersöka hur studie- och yrkesvägledare upplever att bakgrundsfaktorerna 
kön, social klass och etnicitet påverkar elevers behov av vägledning. Vidare ämnar arbetet 
undersöka hur vägledningen struktureras för att möjliggöra elevers rättighet till likvärdig 
studie-och yrkesvägledning. 
 
För att skapa kunskap kring detta önskar vi genomföra en intervjustudie riktad till studie- och 
yrkesvägledare på skolor i länet. Informationen som framkommer vid intervjuerna kommer att 
användas för att skapa ny kunskap kring hur bakgrundsfaktorerna påverkar allas rätt till 
likvärdig studie- och yrkesvägledning. 
Vi skulle därför uppskatta möjligheten att få komma och intervjua dig kring dessa frågor. 
Intervjutiden kommer vara cirka 30 minuter. 
 
Deltagandet är frivilligt vilket innebär individens rättighet att avbryta samarbetet under 
arbetets gång. Svaren kommer att behandlas konfidentiellt och endast användas som 
informationskälla i vårt examensarbete. Skolorna som ingår i intervjustudien kommer även 
behandlas konfidentiellt. 
Ditt samarbete uppskattas och är väldigt viktigt då det skapar förutsättningar för nya insikter 
och kunskap i ämnet. 
 

Eftersom vårt arbete pågår under en begränsad tidsperiod önskar vi svar om deltagande senast 
måndagen den 20/4-2015. Vid frågor om intervjustudien är du välkommen att kontakta oss. 
TACK för att du tagit dig tiden att läsa detta brev och vi ser fram emot att höra från dig. 
 
Med vänliga hälsningar 
Frida Sedin och Maria Vallin Studie-och yrkesvägledarprogrammet, Umeå Universitet. 
Frida Sedin 
Tel: 070 – xxx  xx xx 
E-post: sedin.frida@gmail.com 
Maria Vallin 
Tel: 070 – xxx xx xx 
E-post: maria@pali.se 
 
 

  



 

BILAGA B - Intervjuguide 

 

Tema 1: Vem söker vägledning? 

·          Hur tror du att kulturell bakgrund kan påverka elevers behov av vägledning? 
 
·          Hur tror du att elevers sociala klasstillhörighet påverkar deras motivation att söka studie- och 

yrkesvägledning? 
 
·          Hur skulle du säga att fördelningen ser ut mellan flickor och pojkar som uppsöker dig? 

(Varför tror du att det ser ut så?) 
 
·          Något annat som du anser är viktigt att nämna gällande detta ämne? 

 

Tema 2: Tillgång till likvärdig studie- och yrkesvägledning 

·         Hur ser skolans strategi ut för att förhindra att elevers studie- och yrkesval begränsas av kön, 
social klass eller kulturell bakgrund? 

 
·          Hur ser samverkan ut mellan dig och övrig personal på skolan gällande elever tillgång till 

studie-och yrkesvägledning? 
 
   

·          Hur arbetar du för att möjliggöra förutsättningar till likvärdig studie- och yrkesvägledning för 
skolans elever? 

 
·          Hur skulle du önska att du kunde arbeta kring detta ämne? 
 
·          Vilka verktyg använder du för att vidga elevers perspektiv gällande möjliga studie- och 

yrkesval? 
 
·          Vad anser du om behovet av kompetensutveckling gällande detta ämne? 
 
·          Något annat som du anser är viktigt att nämna gällande detta ämne? 


