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Sammanfattning 
Detta examensarbete är en kvalitativ studie på hur två grundskolor arbetar med studie- 

och yrkesvägledning. Jag intervjuade två rektorer och tre samhällskunskapslärare för att 

få deras syn på detta område. Mina två forskningsfrågor var Hur organiseras arbetet 

med studie- och yrkesvägledning i de undersökta skolorna, vad gör skolorna mer 

konkret, och vilka förutsättningar finns? och Hur tänker man att elever, i de undersökta 

grundskolornas praktiska arbete, ska lära sig göra ”väl underbyggda val”? I arbetet 

förklaras det att utifrån skolans elevantal får studie- och yrkesvägledaren en viss typ av 

tjänst, och att i många kommuner behöver en studie- och yrkesvägledare arbeta på flera 

olika skolor för att få ihop en heltid. Jag förklarar även hur elever har olika 

förutsättningar till att kunna genomföra ”väl underbyggda val” och detta försöker skolan 

och studie- och yrkesvägledare att ta i beaktning, vilket står mer om i teoretiska 

utgångspunkter. Det resultat som jag fick fram var i stora drag att det är studie- och 

yrkesvägledaren som står för ansvaret för studie- och yrkesvägledning i dagens 

grundskola och rektorer har för lite kunskap för att själva kunna underlätta att studie- 

och yrkesvägledning ska bli hela skolans ansvar. Det är nämligen så att ansvaret för att 

förbereda eleverna inför gymnasievalet hamnar hos studie och yrkesvägledaren själv 

och ses inte som en del av den dagliga undervisningen. Lärarna har svårt att se hur de 

kan få in studie- och yrkesorientering i klassrummet men nämner i detta arbete ett par 

förslag på hur det skulle kunna bli bättre på det. Resultatet visar även på att det saknas 

studie- och yrkesvägledning för elever i yngre åldrar. Mycket av den forskning som 

finns har lyft fram att dagens grundskola är bristfällig i området studie- och 

yrkesvägledning. Litteraturen och mina intervjusvar visar på att grundskolor i 

Sverigeprecis har påbörjat arbetet för att motverka och förebygga detta.  
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Inledning 
Under utbildningen till studie- och yrkesvägledare1 har vi studenter haft många samtal 

om studie- och yrkesvägledning2. En fråga vi har ställt oss är; hur kommer vi att arbeta 

efter examen? Troligtvis kommer många av oss att jobba inom olika skolverksamheter 

på olika nivåer. Vissa av oss kommer att få arbeta på flera grundskolor i en och samma 

tjänst, eller ha en eller flera deltidstjänster för att få ihop en heltid. Kontoret kan komma 

att vara på någon annan plats än skolan och vår arbetsdag kommer variera stort mellan 

varje anställning. Inte bara för att vi möter många människor i vår yrkesroll utan för att 

uppdraget vi får kommer se annorlunda ut, beroende på vilken eller vilka arbetsplatser 

vi kommer att vara verksamma på, kanske i en större grad än för vissa andra 

yrkeskategorier. Detta är något som vi förbereds för redan under första året på 

utbildningen och som har varit grunden för flera intressanta diskussioner. 

Det är nästan ingen som ifrågasätter vikten av bra studie- och yrkesvägledning, men 

samtidigt är det få skolor som erbjuder en jämn struktur i studie- och yrkesvägledning i 

dagens grundskola. I skolans verksamhet diskuteras en kvalitativ likvärdighet på varje 

skola i landet, att varje elev ska få samma möjligheter oavsett var den bor, och det gäller 

även inom studie- och yrkesorientering. Enligt min erfarenhet, är det mycket som sägs 

och ganska lite som faktiskt genomförs. Till exempel lyfter Lärarnas riksförbund fram 

att det finns en stor skillnad mellan olika skolor när det gäller tillgängligheten av en 

studie- och yrkesvägledare, men också en skillnad i hur varje studie- och yrkesvägledare 

arbetar och verkar inom skolan (Lärarnas riksförbund, 2012).  För en utomstående kan 

det se ut som om all studie- och yrkesvägledning på grundskolan ska leda fram till 

gymnasievalet. Skolinspektionen har gjort en granskning som visar att studie- och 

yrkesvägledning inte prioriteras, som det kanske borde, inom skolan. 

                                                 

1 Studie- och yrkesvägledare: Yrkeskategori; Person som med profession vägleder andra i frågor om 
studier och arbete. Jobbar oftast inom skolväsendet på uppdrag av rektor eller huvudman. 
2 Studie- och yrkesvägledning: Professionell handledning i frågor kring arbete och utbildning och att skapa 
en självkännedom hos den som blir vägledd. Vägledningen kan t.ex. innefatta samtal, konsultation och 
utvecklingssamtal. 
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Verksamheten begränsas ofta till enskilda satsningar inför gymnasievalet och 

studie- och yrkesvägledningen ses inte som en process som löper genom hela 

elevernas utbildning och inte heller som ett område där all personal på skolan 

samverkar (Skolinspektionen, 2013, s. 6). 

Det finns alltså en brist i dessa ”punktinsatser” som sker på högstadiet varje år, just 

därför att de bara blir begränsade åtgärder. Enligt mina erfarenheter får de flesta elever 

information om vilka program som finns, får höra om de olika gymnasieskolor att välja 

bland som finns inom kommunen eller närliggande städer, av studie- och 

yrkesvägledaren. Kanske har eleven tur och får besöka en gymnasieskola eller två under 

terminen, och därefter ska de göra sina val. Elevens betyg från grundskolan påverkar 

elevens möjligheter i gymnasievalet och styr över vilket program som en kommer in på. 

Att förbereda eleverna inför olika val i livet, är ett tufft uppdrag för dagens 

grundskola. Skolverket har presenterat ett flertal studier som pekar på dessa brister, och 

forskningen kring studie- och yrkesvägledning är nu i startgroparna med att lyfta fram 

åtgärder och se vad som går att göras för att förbättra den.  Samhället blir allt mer 

komplicerat och komplext i form av att vi människor ställs inför fler valmöjligheter och 

ett ökat utbud av utbildningar och föränderliga arbeten. Det är inte lätt för eleverna i 

denna situation, att på så kort tid och med den information som de själva har tagit till 

sig, generera den övergripande uppfattning som ska leda till kvalitativt goda, väl 

underbyggda val.  

Efter 2,5 år på utbildningen har jag lärt mig att det inte alltid är så enkelt. Människor 

blir begränsade av faktorer man kanske inte alltid tänkt på, vi blir påverkade av sådant 

vi inte alltid är medvetna om och tar beslut hela tiden; ibland är valet lätt att göra, ibland 

svårare. Någon som finns där för att underlätta våra val av studier och yrken är studie- 

och yrkesvägledaren Med all den kunskap vi studie- och yrkesvägledare har, kan vi 

hjälpa och stödja eleven. Vi ska ge eleverna verktygen till att kunna sortera bland 

alternativen och förhoppningen är att eleven därefter tar ett beslut som är ett väl 

underbyggt och genomtänkt. Men får våra grundskoleelever verkligen den möjligheten? 

Får de tillräckligt för att kunna göra dessa ”väl underbyggda val” som Skolverket och 

samhället efterfrågar? Då samhället förändras kanske också studie- och 

yrkesvägledningen bör förändras och utvecklas? Dessa frågor lägger en grund för detta 

arbete. 
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Syfte 

Mitt övergripande syfte är att belysa på vilket sätt arbetet med studie- och 

yrkesorientering prioriteras i dagens grundskola, och hur genomförs arbetet i praktiken 

på två grundskolor i Sverige. 

Jag vill skapa kunskap om hur ett par grundskolor i en glesbefolkad region arbetar kring 

de brister som har presenterats med grundskolans studie- och yrkesorienterade insatser i 

skolan med studie- och yrkesvägledning.  

Mer specifikt gäller det om något utvecklings- och förändringsarbete pågår för att 

skolorna ska uppnå skollagens mål med studieorientering, yrkesorientering och studie- 

och yrkesvägledning. Vad gör skolan för att lära eleverna göra väl underbyggda val och 

hur går det egentligen till?  

Frågeställningar 

Hur organiseras arbetet med studie- och yrkesvägledning i de undersökta skolorna, vad 

gör skolorna mer konkret, och vilka förutsättningar finns?  

Hur tänker man att elever, i de undersökta grundskolornas praktiska arbete, ska lära sig 

göra ”väl underbyggda val”? 

2. Tidigare forskning/bakgrundsbeskrivning 
Precis som Lisbeth Lundahl beskriver i början av Att bana vägen mot framtiden möter 

människor idag en komplex väg till att skapa sin framtid. Många utbildningar och 

arbeten har förändrats och samhällets syn på olika arbeten kan variera över tiden. Idag 

har en människa ofta haft flera yrken genom sitt liv, jämfört med tidigare, då yrken 

oftast ärvdes genom generationer. På sida 17 i samma bok lyfts det fram hur till 

exempel studie- och yrkesvägledarrollen har genomgått en sådan förändring (Lundahl 

(red.), 2010, s. 17). Synen på yrke och utbildning förändras, och det sker även 

förändringar i grundskolan för att uppfylla de krav som skapas i samhället (Lärarnas 

Riksförbund, 2012). 
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Studie- och yrkesvägledning 

Under mitten av 1800-talet började yrkeslivet förändras till något som påminner om 

dagens samhälle. Industrier växte fram och människor hade en hög arbetsmoral. Unga 

människor skulle utveckla sin karaktär och den vägledning som fanns hade oftast sin 

grund i religion och etiska ställningstaganden. Så småningom började ett behov av 

yrkesvägledning breda ut sig. (Christensen & Søgaard Larsen, 2011). Det var kring 

slutet på 1920-talet som det började talas om yrkesvägledning i ett större sammanhang. 

Kopplingen mellan skola och yrkesval blev allt mer tydligare och har sen dess 

utvecklats till vad det är idag. 1993 kom yrkesexamen och beteckningen Studie- och 

yrkesvägledare. En studie- och yrkesvägledare är en yrkeskategori som i sin profession 

vägleder andra i frågor om arbete och utbildning. Studie- och yrkesvägledning kan idag 

beskrivas som professionell handledning i dessa frågor, och har som ett uppdrag att 

skapa en självkännedom hos den som blir vägledd. Vägledningen kan till exempel 

innefatta samtal, konsultation och utvecklingssamtal. Studie- och yrkesorientering är en 

mer allmän översikt av olika yrken och studier, i grundskolans verksamhet är det ofta en 

överblick av vad som finns i närområdet eller mer generella yrkeskategorier som ingår i 

undervisningen (Skolverket, 2008 s. 9-14). Rapporten Arbete med studie- och 

yrkesvägledning från Skolverket, lyfter fram hur viktigt studie- och yrkesval är för 

elevens kommande liv, hur det inspirerar till det livslånga lärandet, samt visa på vikten 

av hur de personliga faktorerna kommer påverka de valalternativ eleven har 

(Skolverket, 2013). 

Studie- och yrkesvägledning i snäv och vid bemärkelse 

Genom att separera studie- och yrkesvägledning i två kategorier, 1. snäv bemärkelse och 

2. vid bemärkelse kan man granska studie- och yrkesvägledningsarbetet i skolan på 

olika nivåer. Det kan också ses som en engångsföreteelse till exempel inför 

gymnasievalet eller som en pågående process genom hela skoltiden. Den vida 

bemärkelsen handlar om all den verksamhet som kan kopplas till att eleverna får 

kunskaper som bidrar till att de kan ta olika beslut inför framtida studie- och yrkesval. 

Den snäva bemärkelsen handlar om elevens kontakt med studie- och yrkesvägledaren på 

skolan, ett fåtal informationstillfällen och de personliga vägledningssamtalen, i grupp 

eller enskilt (Skolverket, 2013. s. 11-14) (Skolverket, 2008. s.13). Inom skolans 

verksamhet blir det lätt att endast märka den snäva bemärkelsen av Studie- och 

yrkesvägledning då den kopplas samman med en eller flera yrkesverksamma personer 
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med titel studie- och yrkesvägledare. Om man istället skulle använda en helhetssyn av 

vägledning skulle det gå att skapa en mer sammanhållen bild av studie- och 

yrkesvägledning för eleverna, samt att det skulle kunna öka samarbetet mellan studie- 

och yrkesvägledare och lärare (Skolinspektionen, 2013 s.55) 

Arbetsuppgifter 

Gerd Christensen och Michael Søgaard Larsen (2011) har skrivit häftet Kunskap om 

vägledning där de presenterar utdrag ur den tekniska rapporten Forskning om effekt av 

utbildnings- och yrkesvägledning från 2011 på ett mer lättläst vis, då det är 39 studier 

från flertalet olika länder som ligger i grund för deras påvisade resultat. Christensen och 

Søgaard Larsen (2011) presenterar en sammanfattning av några av en studie- och 

yrkesvägledares arbetsuppgifter och närliggande faktorer på s. 14-22. Arbetsuppgifterna 

är: Individuell vägledning, där vägledaren möter individen på dennes nivå och utifrån 

vad som efterfrågas kan bemöta detta i sin profession på ett gott sätt. Författarna till 

texten menar på att det personliga bemötandet här är av yttersta vikt och vad som sägs 

under vägledningssamtalen har stor betydelse för vilka beslut som personen senare 

kommer att ta. Det individuella vägledningssamtalet påverkas väldigt mycket utifrån 

personliga förhållanden och olika livsfaktorer blir avgörande för vad utfallet blir.  

Vägledning i klassammanhang eller grupp, som handlar mer om vägledning i 

gemensamma sammanhang. Det kan både vara i mötet med en klass eller i andra 

situationer där vägledaren kan hålla i presentationer, ge information, eller erbjuda 

vägledningskurser för en bredare publik. De menar på att vägledning i 

gruppsammanhang lättare öppnar upp för diskussion bland deltagarna, både i större och 

mindre grupper. Dock påverkar grupptryck, speciellt för ungdomar vilket kan leda till 

att en ökad förvirring uppstår, då osäkerheten smittar av sig bland åhörarna. Detta kan 

vägledaren behöva tänka på inför och under den gemensamma vägledningen. 

Yrkespraktik/besöksdagar är väldigt viktiga för unga i ett övergångsstadium mellan 

grundskola och sekundärutbildning eller högre utbildning. Det handlar om att ge 

eleverna praktisk erfarenhet. Till exempel har man sett att praktik ”har en stor betydelse 

för de ungas beslutskompetens.”(s. 15) om den utformas för och efter elevens intresse i 

en sammanhängande vägledningsprocess och även utvärderas efteråt (Christensen & 

Søgaard Larsen, 2011, s. 14-16). 
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Skollagen & läroplanen 

Det som står skrivet om studie- och yrkesvägledning i skollagen är följande: all 

skolverksamhet förutom förskolan och förskoleklass ska tillhandahålla personal med 

studie- och yrkesvägledningskompetens för att möta elevers behov av vägledning inför 

framtida val av utbildning och arbete. För att personen ska få en tillsvidaretjänst krävs 

studie- och yrkesvägledarutbildning, annars har skolan rätt att anställa någon högst ett år 

i taget. Det finns inga krav på hur mycket eller lite en elev ska få tillgång till studie- och 

yrkesvägledning, men i §2 för Grundskolan fastslås att ”Utbildningen ska utformas så 

att den bidrar till personlig utveckling samt förbereder eleverna för aktiva livsval och 

ligger till grund för fortsatt utbildning (Svensk författarsamling [SFS] 2010. Skollag 

2010:800, Kapitel 2: Huvudmän och ansvarsfördelning, §29 & §30 och Kapitel 10: 

Grundskolan, §2). 

Ett av de första styrdokument som skolan möter kring just detta ämne är vad 

grundskolans läroplan säger om skolan och omvärlden; Skolan ska motverka att studie- 

och yrkesval begränsas av kön, social eller kulturell bakgrund och eleverna ska ha en 

grundskoleutbildning med hög kvalitet. Det finns en förutsättning att den obligatoriska 

skolan inklusive all personal, ska samverka med de gymnasiala utbildningar som eleven 

kan välja bland, med arbetsliv och näringslivet i kommunen, och ge kännedom om 

utbildningar från andra länder och landet som stort. Skolan ska ha som mål att kunna 

granska elevernas valmöjligheter och hjälpa dem att kunna ta ställning inför framtiden. 

(Skolverket, 2011) 

Läraren ska 
- bidra med underlag för varje elevs val av fortsatt utbildning, och 

- medverka till att utveckla kontakter med mottagande skolor samt med 

organisationer, företag och andra som kan bidra till att berika skolans 

verksamhet och förankra den i det omgivande samhället. 

 

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

- informera och vägleda eleverna inför den fortsatta utbildningen och 

yrkesinriktningen och särskilt uppmärksamma möjligheterna för elever med 

funktionsnedsättning, och  
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- vara till stöd för den övriga personalens studie- och yrkesorienterande 

insatser. 

(Skolverket, 2011. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

2011 s. 17) 

Kommunalt ansvar  

I rapporten Effekter av vägledning från Lärarnas Riskförbund lyfts det fram statistik 

som antyder att elever med liten, eller ingen kontakt alls med studie- och 

yrkesvägledaren lättare hoppar av gymnasiet på grund av den ökade valmöjligheten och 

så kallade ”felval”. Det är inte lätt att välja till gymnasiet utan att ha all information och 

kunskap om vad man vill studera under de tre åren efter grundskolan. Lärarnas 

Riksförbund, med stöd i flertalet studier menar att 

De som gör avbrott gör det också på grund av skoltrötthet och brist på särskilt 

stöd i gymnasieskolan och de som byter program gör det också på grund av att 

studietakten är för hög eller för att de är besvikna över programmets innehåll 

kontra vad som utlovats via reklam och annat. Flera av dessa problem borde 

kunna bemötas med en välfungerande studie- och yrkesvägledning. (Lärarnas 

Riksförbund, 2012, Effekter av vägledning, s. 4) 

 

De menar också på att detta hade går att förändra, om styrningen av studie- och 

yrkesvägledning blev mer samlad. Sedan ansvaret lades över på kommunerna från 

regeringen blev målsättningen och kontrollen näst intill obefintlig, eller kan variera 

alldeles för mycket mellan kommun och kommun (Lärarnas Riksförbund, 2012). 

Förändringar inom utbildningsväsendet - Hela skolans ansvar 

Länge har det försökts skapa en enhetlig skola i Sverige, på en demokratisk grund med 

omtanke för de mänskliga rättigheterna. En skola som är likvärdig över hela landet och 

ger varje elev samma möjligheter oavsett var denne bor. När det pratas om en skola som 

ska vara lika för alla betyder det alltså att alla elever ska få möjlighet till undervisning 

och att lära sig något nytt. Det betyder inte att alla elever ska vara likadana, eller att 

skolor ska utforma sin undervisning på samma sätt, utan skolan ska anpassa sig efter 

elevernas behov och potential och verka på en individbasis. Alla ska kunna klara av de 
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allmänna målen och få hjälp av skolan till att nå dem om de inte klarar det på egen hand 

(Lärarnas Riksförbund 2013/14. s. 13-29). Sabine Gruber (2008) skriver i sin bok När 

skolan gör skillnad att det bara går att förstå skolan genom att se helheten. Skolan kan 

ses som ett unikt fenomen som finns i hela landet, med samma målsättning men med en 

stor variation på arbetssättet för att uppnå samma mål. (Gruber, 2008)  

År 2011 presenterades en förordning från regeringen i form av nya läroplaner, 

styrdokument och allmänna råd med kommentarer; de beskriver verksamhetens 

värdegrunder, uppdrag, mål och riktlinjer, och gällande grundskolans studie- och 

yrkesvägledning. Den nya läroplanen och de allmänna råden och kommentarerna 

angående studie- och yrkesvägledning innebar en hel del förändringar inom 

utbildningsväsendet. Tanken bakom grundskolans nya läroplan var att den skulle skapa 

en tydligare bild över målen, speciellt gällande betygssättningen och elevernas 

självständiga arbetsförmåga, samt kopplingen mellan olika skolämnen och 

förhoppningen om vad det kan leda till.  

Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform och inom 

fritidshemmet ska vara likvärdig, oavsett var i landet den anordnas. /…/ Hänsyn 

ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika 

vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika 

anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan 

undervisningen aldrig utformas lika för alla. (Lärarboken 2013/14 Lärarnas 

Riksförbund, 2013 s 16.) 

De allmänna råden och kommentarerna 

Allmänna råd och kommentarer eller som Skolverket förklarar det: inrådan för hur 

gällande verksamhet ska omsätta olika styrdokument i praktiken (Skolverket, 2015). 

2013 skrevs nya allmänna råd och kommentarer om hur skolan skulle arbeta mer 

praktiskt med studie- och yrkesvägledning. De gamla råden ersattes i en förhoppning 

om att ramarna skulle bli tydligare för skolan och texten var, och är menad som ett stöd 

för den dagliga skolverksamheten. Dessa rekommendationer ses som en grund till att få 

en jämlik verksamhet, men det finns inget krav att skolan måste följa dem, om de 

uppfylls på annat sätt. (Skolverket, 2013). 

Enligt råd och kommentarer är det huvudmannens ansvar i att klargöra för all 

skolpersonal de nationella målen för studie- och yrkesvägledning på skolan, samt att ta 
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hänsyn till att möta elevernas behov av vägledning och orientering. Huvudmannen 

ansvarar även för att personalen har den kompetens som krävs, till exempel att de kan 

bemöta de behov elever med funktionsnedsättningar har och tillgodose elevernas behov. 

Oftast delegeras ansvaret till rektorn, som får i uppdrag att främja studie- och 

yrkesvägledningens integrering i skolverksamheten så att den sker på fortlöpande basis, 

samt kvalitetssäkra den (Skolverket, 2013).  

Dessa krav ställs inte bara på studie- och yrkesvägledaren utan på alla som arbetar inom 

skolan, både lärare och annan personal. Skolverkets bok Kvalitet i studie- och 

yrkesvägledning - hela skolans ansvar (2008) går djupare in på hur något som ska vara 

allas ansvar i skolan har blivit nästintill ingens ansvar. Det finns stora skillnader på hur 

skolor i landet arbetar med detta viktiga område (Skolverket, 2008).  Utifrån kriterier 

som tagits fram ur skollagen har Skolinspektionen tagit fram en granskning, där de 

genom intervjuer på några olika grundskolor i landet, kartlagt hur dessa skolor sköter 

studie- och yrkesvägledningen. Resultatet från granskningen visar på ett flertal brister, 

som att det saknas gemensamma strategiska planer, konkreta mål och riktlinjer att 

arbeta efter. Skolinspektionen menar på att det sällan skapas en genomtänkt process 

inför elevernas studie- och yrkesval. Svaren från granskningen visar på att det mesta 

läggs på studie- och yrkesvägledarens bord, både av studie- och yrkesvägledaren själv 

och resterande kollegor. Slutsatsen blir att hela skolan inte involveras i studie- och 

yrkesvägledningen (Skolinspektionen, 2013).  

Skolverket menar att det är avsaknaden av en central styrning med studie- och 

yrkesvägledning som är orsaken till att blir det stora skillnader mellan olika skolor, när 

det kommer till tillgänglighet av en studie- och yrkesvägledare osv. De pekar på att det 

krävs en mer planerad studie- och yrkesvägledning för att nå målen i skollagen och 

antyder att det är huvudmannen som ska se till att de uppnås (Skolverket, 2013) 

(Lärarnas riksförbund, 2012).  

Elever ska ha rätt till en sammanhängande studie- och yrkesvägledning genom sin 

skolgång, där de bland annat ska förberedas för ”aktiva livsval och ligger till grund för 

fortsatt utbildning.” (Lärarboken 2013/14 Lärarnas Riksförbund 2013 s. 98).  Gunnel 

Lindh skriver i Kvalitet i studie- och yrkesvägledning - hela skolans ansvar (2008) 

under kapitel 13, Vägledningens viktiga villkor om vad som skulle ske om det fanns ett 

minimumkrav på vad individer har rätt till när det kommer till studie- och 

yrkesvägledning. Hon vill se en koppling mellan de yrkesinriktade insatserna som görs 
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inom skolan och de val eleverna ska ta senare i livet. Hon anser att Sverige behöver en 

ökad forskning i hur skolan faktiskt ska utforma sin studie- och yrkesvägledning/studie- 

och yrkesorientering för att kunna skapa en kvalité i vägledningen och möta de behov 

som finns i samhället, just där och då (Skolverket, 2008 s. 70-74).  

3. Teoretiska Utgångspunkter  
Olika människor har olika förutsättningar. Det beror på många olika faktorer men om 

man håller sig till de fyra mest övergripande som: bakgrund och omgivning, genus, 

klass och etnicitet så kan man skapa en förståelse för många av dessa skillnader. Linda 

Gottfredson förklarar detta vidare i sin teori om begränsningar, kompromisser och 

självskapande och för att tydliggöra de fyra faktorerna har jag delat upp dem i 

respektive avsnitt. 

The theory of Circumscription, Compromise and Self 
Creation 

Linda Gottfredson har sedan slutet på 80-talet arbetat fram teorin The theory of 

Circumscription, Comprimise and Self Creation, med fokus på barns utveckling. Hon 

har börjat med att ställa sig frågor om var och ens personlighet och intressen börjar 

formas, och valt att utgå från barn istället för, som så många andra teoretiker, vuxnas 

utveckling. Som karriärteorin beskrivs i boken Career Choice and Development menar 

Linda Gottfredson att vi alla har en viss frihet i våra val, men omedvetet begränsas av 

faktorer så som kön, etnisk bakgrund och klasskillnader när vi genomför olika val. 

Precis som med många andra karriärteorier finns synen på att människan har medfödda 

egenskaper som gör varje person till sin egen individ, men att vi även påverkas utav vår 

omgivning. Det finns en antydan i denna teori om att det är våra första levnadsår som 

ger formen för hur våra liv kan komma att utvecklas senare. Teorin visar på att det är 

barndomen och ungdomstiden som lägger grunden för våra intressen, egenskaper och 

personligheter men med särskild hänsyn till de hinder som varje individ bemöter 

(Brown (red.) 2002, s. 85-88).  

I grund och botten handlar det om hur vi människor uppfattar oss själva, både offentligt 

och på ett mer personligt plan. Våra olika föreställningar kring arbeten och vilka som 

utför dessa kan ha en påverkan till varför vi väljer som vi gör och hjälper till att skapa 
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stereotyper i samhället. Gottfredson beskriver det som en mental karta över olika yrken, 

Cognitive map of occupations och hur människan utifrån den jämför sig själv med de 

föreställningar en har kring ett visst yrke och yrkets status. Under barndomens uppväxt 

formas individen till att bli sin egen person. Med influenser från omgivningen sätter hen 

ord på vad som anses vara viktigt i livet, vilka värderingar som hen kommer att stå för 

och vilket eller vilka yrken som kan passa med sin personlighet. Detta kan ha skett på 

ett mer omedvetet plan än medvetet, där individen har kompromissat med sig själv utan 

att själv ha tänkt på det. Alltså, hen har begränsat sig själv i sina val av yrke och 

utbildning (Brown (red.) 2002, s. 88-100). 

För att förklara hur en person börjar begränsa sig under uppväxten har Linda 

Gottfredson delat upp barndomen i fyra steg utifrån ålderskategorier: Steg 1. 3-5 år: 

orientering till storlek och makt. Små barn ser sin omgivning på ett väldigt konkret sätt. 

Yrken kopplas samman med saker och arbetsredskap, till exempel att man gräver med 

en spade eller kör en bil. Människor delas in i manligt och kvinnligt och de väljer gärna 

lekkamrater som har samma tillhörighet som de själva. Steg 2. 6-8 år: orientering till 

könsroll. Lite äldre barn börjar bli medvetna om faktorer som social klass och kan se ett 

samband mellan utbildning, inkomst och yrke. De ser social status på ett väldigt enkelt 

sätt och har ännu inte förknippat olika yrken med ekonomiskt värde, utan mer vilka 

yrken som anses vara vanliga i deras omgivning och som träffas på i vardagen.  Steg 3. 
9-13 år: orientering till social uppfattning. Nu börjar kompisarnas åsikter få betydelse 

för den yngre ungdomen. Känslan av att passa in och bli accepterad får dem att börja 

jämföra sig med sin bekantskapskrets. De uppmärksammar status och vad som anses 

vara viktigt för omgivningen och yrken delas in i kategorierna lågstatusyrken och 

högstatusyrken. Det finns ett sammanband mellan vad man arbetar som och hur mycket 

pengar man tjänar.  Steg 4. 14 år och uppåt: orientering till det unika jaget. 

Ungdomarnas uppfattning om omvärlden börjar stämma överens med de vuxnas. De 

frågar efter passande yrken och framtidsplaner och försöker hitta ett yrke som kan passa 

deras personlighet, olika värderingar, kunskaper och den sociala statusen. Steg 1-3 

handlar om att individen avgränsar sig mot olika alternativ som inte passar in efter sin 

egna och omgivningens krav. Steg 4 är mer att hitta sig själv och vilket yrke som skulle 

kunna passa in i den begränsning individen har sammanställt (Brown (red.) 2002, s. 95-

100). 
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Genus 

Maria Hedlin författar 2010 en omarbetad version av Lilla genushäftet 2.0 - Om genus 

och skolans jämställdhetsmål där hon presenterar genus utifrån skolans verksamhet. 

Genus är ett vetenskapligt begrepp och forskningen bortser inte de biologiska 

skillnaderna mellan man och kvinna, utan det handlar mer om vilken förstärkande 

betydelse det får i samhället. Om man idag jämför män med kvinnor är forskare överens 

om att ”män har som grupp mer makt och det som räknas som manligt har högre status. 

Kvinnor och ”kvinnligt” har därmed lägre status.” (Hedlin, 2010, Lilla genushäftet 2.0, 

s. 12) Men det förändras genom tiden, då det alltid finns individuella skillnader bland 

kvinnor och män att ta i beaktning. Oavsett om kön är biologiskt eller socialt tolkas det 

utifrån sociala och kulturella föreställningar. Utifrån vad som anses förknippas med 

begreppen manligt och kvinnligt bildas mönster. Dessa mönster värderas annorlunda i 

olika kulturer. Till exempel har Sverige idag en väldigt segregerad arbetsmarknad som 

ger olika förutsättningar beroende på vilket kön en har. I vårt land finns en ”horisontell 

könssegregering, som innebär att kvinnor och män har olika yrken och arbetar i olika 

branscher.” (Hedlin, 2010 Lilla genushäftet 2.0, s. 12). Majoriteten inom skolans 

verksamhet kvinnor, men mycket av det undervisningsmaterial som finns idag har 

manliga författare bakom sig (Hedlin, 2010). 

Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och 

möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, 

och de krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras 

uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att 

motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att 

pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av 

könstillhörighet. (Skolverket (2011) Läroplanen för grundskolan, förskoleklass 

och fritidshemmet 2011, s. 8). 

Alltså, oavsett om du är kille eller tjej, eller icke-binär ska du få samma möjligheter som 

dina övriga klasskamrater. Det här är något för studie- och yrkesvägledare att jobba på, 

på flera olika plan både i skolverksamheter och övriga samhället, men även för övrig 

personal (Hedlin, 2010) 
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Klass 

Människan delar upp sin omvärld i olika kategorier och detta är ett socialt fenomen som 

styrs av vad vi människor anser vara hög eller låg klass. Social bakgrund, klass, 

ekonomisk segregering m.m. är något som sällan hamnar i rampljuset. Vi vet om att 

livet påverkas utifrån dessa faktorer, men i svensk kultur pratar man sällan om pengar. 

Grundskolan har länge försökt minska att elevernas klasskillnader ska märkas i skolan, 

till exempel genom att den huvudsakliga skolverksamheten ska vara avgiftsfri och 

grundskolan ska förse eleverna med gratis skolmat (Skolverket, 2014). Sabine Gruber 

har skrivit boken När skolan gör skillnad: skola, etnicitet och institutionell praktik för 

att lyfta fram det arbete som görs för att skapa en likvärdig skola. I dagens samhälle är 

det inte bara klasstillhörighet som påverkar, utan både familjens värderingar och elevens 

egna får en annan innebörd. Tidigare utbildning, ambitioner, kunskap och motivation 

kan ha inverkan. Gruber menar att på senare tid har det skapats en starkare koppling 

mellan klass och etnicitet, och i längden, till elevers studieresultat (Gruber, 2008 sid 30-

37).  

Etnicitet 

Etnicitet är en del av det som tillsammans med andra faktorer som kön, klass, 

yrkestillhörighet, religion, bostadsort m.m. utgör en människas identitet. I vissa 

sammanhang, och för vissa personer, är etnicitet fullständigt irrelevant medan 

den vid andra tillfällen kan vara livsavgörande. (Katrin Goldstein- Kyaga, 1995 

s. 17)  

I boken Pizzabagare eller pilot? skriver Katrin Goldstein-Kyaga (1995) om hur ens 

bakgrund från ett annat land eller en annan kultur kan skapa skillnader i människors liv. 

Det kan anses vara annorlunda eller ovanligt/avvikande och får därför en betydelse. 

Även här handlar det om människans föreställningar om andras etiska bakgrund som får 

betydelse för bemötande m.m. Kulturer, eller kollektivt medvetande, kännetecknas av 

”mer eller mindre varaktiga meningssystem som går in i varandra som en väv, knutna 

till grupper av människor.” (Goldstein-Kyaga, 1995, Pizzabagare eller pilot?, s. 13) . 

Det skapar ett komplext samhälle där flertalet kulturer samverkar med varandra och 

som i sin tur påverkar den svenska grundskolan. Vid vissa tillfällen betyder det mer att 

personer har en annan bakgrund än andra, och vid andra tillfällen har det ingen 

betydelse alls. Hon har sett i studier hur den kulturella skillnaden har fått allt mindre 

fokus, och fokus numera ligger på både grupper och individens egenskaper, och när 
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man anses vara invandrare, som får betydelse för forskningen (Goldstein-Kyaga, 1995, 

s 15-18, 19-41). 

Det finns en koppling mellan dessa tre begrepp som kommer ha inverkan på elevernas 

kommande studier och arbetsliv, beroende på vilka chanser de ges i livet och det finns 

tillfällen då faktorerna har störst betydelse för en människa, och vid andra tillfällen har 

det mindre, eller ingen betydelse alls.  

4. Kvalitativ forskningsansats 
Det började med att jag valde en kartläggande undersökning med intervjuer som 

huvudmetod och en kvalitativ forskningsansats utifrån vad som skrivits i 

Examensarbetet i lärarutbildningen av Bo Johansson och Per Olov Svedner (2010). 

Denna bok har jag haft som stöd under mitt examensarbete då den har fungerat som ett 

komplement till både Forskningshandboken - för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna av Martyn Denscombe och Jarl Backmans bok Rapporter och 

uppsatser. Alla dessa tre böcker har fungerat som en grund för genomförandet. Inför 

detta examensarbete utformades en forskningsplan där jag författade en kortare 

litteraturgranskning, formulerade en problemformulering, skapade en tidsplanering att 

arbeta utifrån samt ett förslag på syfte och frågeställningar inför det kommande arbetet.  

Fokus på inhämtningen av empirin är rapporter från statliga institutioner så som 

Skolverket och Skolinspektionen, tidigare forskning inom ämnet samt 

sammanställningarna av intervjuerna. De kvalitativa intervjuerna användes som metod 

för att kunna skapa en djupare förståelse än genom bara litteraturgranskningen 

(Johansson, 2010) (Denscombe, 2009). Redan inför examensarbetet läste jag igenom 

kapitel 2 ”den traditionella forskningsprocessen” i boken Rapporter och uppsatser för 

att skapa mig en uppfattning om genomförandet av en längre rapport och studie 

(Backman, 2009). Forskningsplanen skapade en förförståelse inför denna studie och det 

mesta från forskningsplanen har skrivits in i de olika kapitlen i denna uppsats.  

Reliabilitet 

Eller: går denna undersökning att utföra igen? Beroende på vilka personer som 

intervjuar och blir intervjuade, kan det aldrig garanteras att en får samma svar om 

undersökningen skulle upprepas igen. Men genom att lyssna av ljudinspelningarna av 
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intervjuerna upprepande gånger samt arbeta med transkriberingen av insamlat material 

kan det skapas en större förståelse för svaren i just denna rapport och det i sin tur kan 

öka reliabiliteten till en viss del. Det är viktigt att vara medveten om subjektivitet och 

det är av allra högsta grad viktigt att tänka på sin egen påverkan inför presentation av 

resultatet, vilket även Martyn Denscombe påpekar (Denscombe, 2009). När det kommer 

till validitet handlar det mer om syftet och frågeställningarna stämmer överens med 

resultatet. Martyn Denscombe ger som förslag att låta de medverkande få ta del av ”sin” 

intervju skriftligt för att se om något är oklart och då få återkoppla till forskningen på så 

sätt (Denscombe, 2009. s. 266). I och med att empirin är tolkningsbar och kommer att 

återge forskarens analyser och tolkningar använder jag mig av ett kvalitativt perspektiv 

för en subjektiv förståelse kring varje medverkandes berättelse som utgångspunkt, där 

det talade ordet får utgöra en större del av empirin och kompletteras med litteratur. Jag 

har utgått från Martyn Denscombe’s bok Forskningshandboken - för småskaliga 

forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna och använt mig av kvalitativ 

forskningsmetod. De metoder jag har valt att använda mig utav är följande: 

litteraturgranskning, kvalitativa intervjuer och efterarbete av inspelat material. 

Källkritik 

Det är viktigt att som forskare behöver man alltid vara medveten om var man plockar 

sina fakta att stödja sin forskning på. Att vara källkritisk till det som används är a och o 

och man ska alltid ställa sig frågan om vem eller vilka det är som presenterar empirin 

och vilket syfte som finns med publikationen. Olika organisationer har olika 

trovärdighet gällande vilken fakta de ger ut och vilka som står bakom organisationen. 

Det är av stor vikt att kolla efter efterliknande domännamn (Svenning, 2003, s. 290-

296). De flesta hemsidor som används i denna rapport anses ha hög trovärdighet då det 

är myndigheter och väl kända organisationer så som Skolverket, Lärarnas Riksförbund 

m.m. Hemsidor som är skrivna av privatpersoner undviks och som skribent värderas 

hemsidor med tidsaktuella publikationsdatum högt, för att få så nutidsenlig fakta som 

möjligt. 

Intervju som datainsamlingsmetod 

Alla metoder har sina för- och nackdelar men som forskningsmetod passar intervjuer att 

göra när en vill få ta del av personliga åsikter, berättelser och vinklingar på vissa 

bestämda ämnen från den som blir intervjuad. Intervju som metod bygger på 
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intervjuarens redan befintliga konversationsfärdigheter och kräver sällan någon krånglig 

utrustning. Genomförandet av en intervju och transkriberingen utav den kan vara 

tidskrävande, just därför att utskriften och analyserandet av data blir en stor del av 

forskarens arbete och utgångspunkt (Denscombe, 2009. s. 207-271).  

Utifrån Denscombes kapitel 9. Frågeformulär och 10. Intervjuer i 

Forskningshandboken, har intervjufrågorna arbetats fram och genomförts på enskild 

basis med deltagare. Frågorna är formulerade efter en semistrukturerad/ostrukturerad 

intervjumetod för att få så öppna svarsalternativ som möjligt och i lag med den 

kvalitativa forskningsmetoden (Denscombe, 2009. s. 207-271).  Intervjufrågorna består 

av frågor som bearbetar hur studie- och yrkesvägledningsarbetet på skolan går till, samt 

hur mycket tid och resurser som läggs på detta och om det ska ske eller har skett någon 

förändring nyligen. Jag hade en tanke om att intervjuerna skulle fånga rektorernas och 

lärarnas egna åsikter och upplevelser kring studie och yrkesvägledning för att ge en bild 

av varje medverkande skola. Varje intervju tog mellan 30-40 minuter att genomföra. 

Martyn Denscombe lyfter fram att det finns risker med intervju som metod, som olika 

intervjuareffekter, alltså både hur den som intervjuas och den som intervjuar kan 

komma att påverka intervjun utifrån olika faktorer. Faktorer så som ålder, 

genustillhörighet och etnisk bakgrund kan influera resultatet. Det är viktigt att tänka på 

hur intervjuarens erfarenhet kring ett visst ämne, eller eventuell åldersskillnad mellan 

intervjuare och medverkande, just för att det kan påverka hur mycket som 

intervjupersonen kommer att delge under intervjun (Denscombe, 2009. s. 244-247). 

Avgränsning 

Insamlingen av empirin avgränsades först och främst till grundskolor och verksamheten 

som finns där för att förbereda eleverna inför tanken om de ”väl underbyggda val” som 

ska fullföljas, därefter valde jag ut två kommuner då jag sedan tidigare hade ett 

befintligt kontaktnät; en större stad och en kommun i glesbefolkad region (SCB, 

Befolkningsstatistik 2014). Redan innan kursens början kontaktades ett par rektorer från 

båda kommunerna som jobbar på olika grundskolor för frågan om medverkande, per e-

mail. Jag började med detta väldigt tidigt i förhoppning om att kunna få fler svar och 

mer empiri för min studie men svarsfrekvensen varierade. Ett av e-mailen skickades till 

en rektor på en grundskola för de lägre åldrarna, om medverkan i en intervju för att få 

en annan vinkel på min studie, men denne tackade nej just för att de inte har någon 
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studie- och yrkesvägledare på skolan. Studien genomfördes så småningom i kommunen 

i glesbefolkad region, då jag bara fick svar från en av urvalskommunerna.  

Från första början var tanken att jag skulle intervjua ca 3-4 rektorer, därför att skolans 

huvudmän oftast ger rektorerna uppdraget att genomföra verksamheten och rektorerna 

får en stor överblick av vad som sker på den skola de är ansvariga för. Urvalsgruppen 

förändrades så småningom jag även kom fram till att intervjua minst en lärare per 

intervjuad rektor för att få en djupare inblick på de två medverkande grundskolorna.  

Totalt sett har jag fått två informanter i rektorsposition, och tre yrkesverksamma lärare 

som alla tre undervisar samhällskunskap på högstadiet. Jag valde lärare som undervisar 

i samhällskunskap just för att de ger eleverna möjlighet att utveckla ”kunskaper om hur 

individen och samhället påverkar varandra.” (Skolverket, 2011, Lgr 11, kursplan 

Samhällskunskap s.199) och det finns en nära koppling till studie- och 

yrkesvägledning.  ”Undervisningen ska ge eleverna verktyg att hantera information i 

vardagsliv och studier och kunskaper om hur man söker och värderar information från 

olika källor.” (Skolverket, 2011, Lgr 11, kursplan Samhällskunskap s.199) och där finns 

det likheter med studie- och yrkesvägledning, som ska ge eleverna verktyg och 

information till att kunna underlätta beslutsfattandet av studier och olika yrken. 

Genomförandet 

Innan den första kontakten med potentiella informanter togs, formulerades ett 

informationsbrev som bifogades per e-mail.  Dessa intervjuer gav inte någon generell 

bild av grundskolor i landet. För mig blev intervjuerna något jag kunde jämföra med 

litteraturen och ge ett mervärde till min rapport genom exempel från verkligheten. Två 

frågeformulär formulerades utifrån mina mer övergripande frågeställningar inför 

intervjuerna med rektorer, respektive lärare. 

Den medverkande fick själva välja en plats som kändes bekväm. Intervjuerna hölls på 

de olika skolorna och oftast i respektive medverkandes arbetsrum eller lektionssal av 

den anledningen att det var en diskret plats samt enkelheten. Innan intervjuerna 

presenterade jag mig för den medverkande och de fick både en utskriven version av 

följebrevet samt en utskriven kopia av intervjufrågorna. De tillfrågades även om jag 

kunde få spela in samtalen med programmet på min medtagna ipad, både för att 

underlätta bearbetningen av intervjun och för att jag själv skulle kunna koncentrera mig 
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på vad som sades och inte behöva skriva ner längre anteckningar. Samtliga godkände 

detta.  

Inspelningen av en intervju kan såklart påverkas då det kan bli ett visst 

störningsmoment att sätta på och av programmet. Detta något som märks mest i början 

på en intervju. Genom att hantera inspelningsutrustningen på rätt sätt blir 

störningsmomentet mindre. Med hjälp av inspelningar skapas en närmast fullständig 

dokumentation av det talade ordet. Dock uppfångas inte den ev. icke-verbala 

konversationen eller liknande faktorer som hade kunnat dokumenteras genom 

videoinspelning. Men, som Martyn Denscombe beskriver skulle en videokamera 

innebära ett större störningsmoment än inspelningsutrustningen (Denscombe, 2009. S. 

258-260). 

Databearbetning 

Från början transkriberades varje intervju ordagrant. Därefter har varje svar från 

intervjuerna delats upp i de teman som användes i intervjufrågorna, utifrån arbetets 

syfte och frågeställningar. Denscombe ger som förslag att detta kan underlätta arbetet 

med att skriva rapporten och analysera resultatet. Jag har följt hans förslag på hur man 

kan transkribera en intervju, med kommentarer till svaren där jag reflekterat över 

minnen från själva intervjun. Uppdelning av tema och svar gjordes så de olika 

intervjusvaren skrevs samman med varandra för att jag skulle lättare kunna se ett 

samband mellan de olika svaren. Under tiden har tolkningar av intervjuerna skrivits ner 

och presenteras i resultatet, samt analyserats mot den tidigare forskningen. Då min 

empiri har baserat sig på en kvalitativ insamlingsmetod i en småskalig befattning har det 

uppfattade ordet blivit en grund för min analys. Det är alltså min uppfattning om 

rektorernas och lärarnas utsagor, samt min tolkning av litteraturen som jag har utgått 

ifrån när resultatet har diskuterats. ”Kvalitativ forskning tenderar att associeras med en 

inblandning från forskarens sida” (Denscombe, 2009, s. 323) då det blir svårt att dela 

upp studien utan att se helheten (Denscombe 2009. s. 260-263, 319-325).  

Etiska aspekter 

För att bli medveten om etiska aspekter och bli tydlig i min forskarroll har jag arbetat 

utifrån de allmänna etiska riktlinjerna från Vetenskapsrådet och de forskningsetiska 

principerna. Från början kan man alltid ställa sig frågan om i vems eller vilkas intresse 

en studie görs och till vilken nytta. Vetenskapsrådet skriver i sin rapport God 
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Forskningssed (2011) om hur viktig forskning kan vara för att ett samhälle ska 

utvecklas. Det ställs många krav och förväntningar på forskningen och olika 

förhållningssätt skapar olika förutsättningar. För att öka medvetenheten kring de etiska 

problemen som kan uppstå i en forskningsstudie har man tagit fram etiska kodexar att 

följa. Det blir olika stadgar som ska verka både för medverkande individer och de som 

bedriver forskningen. (Hermerén, 2011, s. 18)  

Då min studie faller under humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning har jag följt 

deras kodex och huvudkrav gällande etik och riktlinjer som är: Informationskravet; att 

informera deltagare om syfte, deras uppgift (i det här fallet att ställa upp för intervju) 

och villkor för medverkande samt att de när som helst får avbryta sitt deltagande i 

studien., samtyckeskravet; att medverkande själva får bestämma om de vill delta eller 

inte, konfidentialitetskravet; att information om deltagaren ska hanteras konfidentiellt 

och hindra obehöriga att ta del av personuppgifter m.m. och nyttjandekravet; att all 

empiri från medverkande endast får användas i forskningssyfte och ej kommersiellt 

bruk (Vetenskapsrådet, HSFR, s. 7-8, 9-11, 12-13 &14).  

För att uppfylla dessa fyra huvudkrav skrevs det ett följebrev som gick ut till varje 

potentiell intervjudeltagare, där de blev informerade om vilket syftet var med deras 

deltagande, att de medverkar anonymt, kan avbryta sin medverkan när som helst och att 

insamlad empiri kommer användas konfidentiellt. Då jag endast frågade om deras 

medverkan till denna studie får jag inte heller använda deras svar i något annat syfte än i 

forskningssyfte. För att avidentifiera har jag valt att inte nämna någon intervjudeltagare 

vid namn, utan endast vilken yrkesprofession de har, samt en siffra per deltagare från 

respektive skola. Ex. Rektor 1, Lärare 1. En tanke är även att det inspelade materialet 

raderas efter att utbildningen är avslutad och studien godkänd. 

5. Resultat 
De intervjuade personerna kommer benämnas som rektor 1 och rektor 2 samt lärare 1, 

lärare 2 och lärare 3. Jag har valt att dela upp deras svar utifrån yrkesroll. I denna 

kommun är det Barn- och utbildningsförvaltningen som tilldelar de olika grundskolorna 

tiden med studie- och yrkesvägledare, utifrån det elevunderlag som finns på respektive 

skola. 
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Rektorerna 

Rektor 1 arbetar på en grundskola, med ca 150 - 200 elever som går på högstadiet. 

Utifrån detta elevunderlag har de en studie- och yrkesvägledare som arbetar 50% på 

deras skola, och 50 % på en annan skola. Rektor 2 är verksam på en grundskola som 

anses vara den största i kommunen, med ett elevunderlag på c:a 300 högstadieelever. 

Utifrån detta elevunderlag har de en studie- och yrkesvägledare som är anställd på 75%. 

Studie- och yrkesvägledarna är även med i det elevhälsoteam som finns på varje skola, 

som har träffar varje vecka.  

På båda skolorna arbetar studie- och yrkesvägledaren utifrån ett årshjul där de har delat 

upp studie- och yrkesvägledarinsatserna utefter vilken årskurs eleverna har och inför när 

olika saker sker på året, som till exempel när gymnasievalet ska göras, omvalsperiod 

osv. Mycket av detta arbete ligger på studie- och yrkesvägledarens bord, som går ut i 

klasserna, håller information och bjuder in eleverna till enskilda vägledningssamtal, 

men håller även i föräldramöten och informationer för elevernas föräldrar. I årskurs 9 

ligger nästan allt fokus på gymnasievalet, och årskurs 8 handlar mycket om att börja 

förbereda eleverna inför detta stora val, samt träffar studie- och yrkesvägledaren de 

andra årskurserna men inte i lika stor utsträckning som för årskurs 8 och 9. Det görs 

även studiebesök på de större arbetsplatserna som finns inom kommunen och olika 

yrkesutövare bjuds in till enskild skola för olika föreläsningar. En av skolorna arbetar 

även med en ”entreprenörsvecka” där årskurs 8 får utveckla en idé, en produkt, en tjänst 

eller liknande att arbeta fram, för att sedan ge en presentation utav resultatet i slutet på 

veckan på en mässkväll inför föräldrar och en jury. En av rektorerna berättar om att de 

hade en period förra året där studie- och yrkesvägledaren höll i lektioner med teman 

kopplade till studie- och yrkesorientering och att göra olika val i framtiden som eleverna 

fick välja som elevens val.  

Rektor 1 och Rektor 2 förklarar båda hur alla grundskolans studie- och yrkesvägledare 

träffas och tillsammans med en rektor utsedd till samordnare, där de ser över hur 

kommunens studie- och yrkesvägledning ska ske på grundskolan, utifrån direktiv från 

politiker, förvaltningen med flera. Dessa träffas ett par gånger per år och ger tillfälle att 

både utvärdera och utveckla studie- och yrkesvägledningen på grundskolorna runt om i 

kommunen. För att citera en av rektorerna: ”För det är ju annars blir det som man är en 

ensam liten ö på sin skola med ett eget litet uppdrag. Så att så är det organiserat.” 

(Rektor 1) 
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Båda intervjuerna behandlade kort de olika styrdokument som finns för studie- och 

yrkesvägledning i grundskolan, och åsikterna om dessa var att både Rektor 1 och Rektor 

2 tycker att det som finns är bra, men att det är för lite information om hur det ska gå att 

genomföras och verkställas på skolan. Rektor 2 har önskemål om att de skulle vara ännu 

tydligare. Hen har speciellt läst igenom om vad som står om rektorns ansvar och tycker 

att det blir lite för mycket upp till studie- och yrkesvägledaren, vilket kan bli ganska 

tufft då de ofta är ensamma på en skola. ”Här är det till exempel 30 lärare och så är det 

en studie- och yrkesvägledare och det ska genomsyra hela verksamheten och de ska jag 

se till, och jag tycker det är svårt.” (Rektor 2)  

Rektorerna och studie- och yrkesvägledarna får komma med egna idéer om 

genomförandet på skolan och föra en aktiv diskussion då det hinns med. Det kan lätt bli 

att ämnet hamnar lite i skymundan, då skolan ska hinna med så mycket mer och har ett 

stort ansvar om allt som ska vara hela skolans ansvar. ”Studie- och yrkesvägledningen 

ska genomsyra hela verksamheten, och i ärlighetens namn det man då känner som 

rektor är att det är många saker som ska genomsyra hela verksamheten. Och då blir det 

en utmaning att låta allting göra det. Det ska vara en röd tråd i verksamheten, men de 

börjar bli så många röda trådar så det blir som ett enda stort nystan tillslut och att man 

då ska hålla isär och missförstå mig rätt, men jag tycker att det är svårt att det ska 

genomsyra allting.” (Rektor 2)  

Det är heller inte alltid att det som utförs i skolans verksamhet får en uttalad koppling 

till studie- och yrkesorientering även om det hör till det ämnet och att då synliggöra den 

kopplingen för berörda. ”Det krävs ganska mycket av syv:en på något sätt. /…/ och det 

har jag pratat med min syv om, och hon tycker att det är inte alltid så lätt att komma in 

på lektionerna. För att, som lärare har man ju ett väldigt, i alla fall här, ett väldigt 

lärande fokus och man vill hinna ge eleverna så mycket som möjligt i varje ämne så att 

man kan uppleva det som, att det är ett störningsmoment när syv:en kommer in och ska 

ha sina genomgångar, presentationer, eh, lämna ut blanketter och vad de kan va, medans 

andra lärare förstår hur viktigt det är.” (Rektor 2)  

Rektor 2 förklarar också att hen som tidigare har varit lärare är det lätt att känna sig 

trygg i den pedagogiska biten, men att studie- och yrkesvägledning är ett nytt område 

och då är det studie- och yrkesvägledaren som kan ha mer koll där och får ta mer 

ansvar. Det blir ett aktivt val med hur och om man ska arbeta med ämnet studie- och 

yrkesvägledning hela tiden innan hela skolan känner ett ansvar, och det hamnar enkelt 
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på studie- och yrkesvägledarens axlar. Men de båda rektorerna tycker att varje studie- 

och yrkesvägledare på deras skola gör ett väldigt bra jobb och de har ett pågående 

samarbete. Rektor 1 förklarar vidare i sin intervju: ”Jag tycker att de synliggör ju studie- 

och yrkesvägledningens uppdrag, det här med vad som är hela skolans faktiskt också 

uppdrag och vad som blir då de som faller ner på studie- och yrkesvägledning och det 

mer specifika. Sen är det ju det här att få ut det till lärarna så de också känner att de 

omfattas av den här allmänna delen och förstår vad det är.” (Rektor 1)  

Hela kommunen har sedan skolverkets rapporter om bristerna i studie- och 

yrkesvägledning börjat arbeta med frågan ytterligare. Skolorna har till exempel börjat 

titta mer på hur man kan utveckla organisationen för de yngre årskurserna och mycket 

om vad som faktiskt genomförs för de eleverna. Rektor 1 berättar om hur ”vi har tagit 

det på en rektorskonferens också där vi har fått prata lite grann om ja men vad är studie- 

och yrkesvägledning på låg och mellan till exempel. För där ska det ju också ske en viss 

studie- och yrkesorientering men vi har inte tillgång till en studie och yrkesvägledare. 

Och hur det ska ske.” (Rektor 1). Detta för att få en överblick på hur det arbetet kan 

utformas och i längden genomföras.  

Skolverket gick tidigare ut med att prao eller yrkesbaserad praktik inte längre var en 

obligatorisk aktivitet, vilket fick grundskolorna runt om i landet att tänka om lite, och 

även de två skolorna i denna kommun i en glesbefolkad region. Respektive rektor 

förklarar hur hela kommunen har genomfört en förändring i vad som tidigare kallades 

prao. De båda skolorna jag intervjuade har valt att ha kvar prao:n i olika former som att; 

de yngre på skolan får följa med sin förälder, eller annan släkting/bekant under en eller 

två arbetsdagar. För årskurs 8 är det mer som den gamla prao-aktiviteten, att vara på en 

arbetsplats i en eller två veckor och genomföra olika arbetsuppgifter. Årskurs 9 har 

istället fått prova på något som kallas ”jobbskuggning” under en eller ett par dagar. Hur 

skolorna skulle genomföra den nya prao:n i årskurs 9 var upp till varje skola, konceptet 

på ”jobbskuggningen” kunde skilja sig från skola till skola. Rektor 2 förklarar att 

arbetsplatserna kan tycka att det är svårt att hitta på olika uppgifter för att göra prao:n 

mer meningsfull och tillfredsställande för eleverna. ”Det är lättare för en arbetsgivare att 

säga att: ”jaha, en halvdag, ja men det går bra om du kommer en förmiddag” än att säga 

”Jag vill komma en hel vecka” för det blir lite stressande, att de ska hitta på eller så att 

säga, ge dem meningsfulla uppgifter att göra en hel vecka.” (Rektor 2)  
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En orsak till varför prao:n kan ha tagits bort är att skolorna upplever att det är svårt att 

hitta praktikplatser till eleverna. Det är inte alltid eleverna juridiskt får genomföra alla 

arbetsuppgifter eller att det är mindre praktiskt genomförbara arbetsuppgifter. Eleverna i 

årskurs 9 behövde själv inte utföra arbetsuppgifter under dessa ”jobbskuggar-dagar”, 

utan mer följa med och titta på hur ett yrke genomfördes. ”Jamen tänk om någon prao:ar 

hos mig, det skulle ju inte gå och göra någonting, men jag skulle ju kunna ha någon som 

följer mig och ser, vad gör jag i mitt jobb en vanlig dag. Så vi har ju sagt det att det 

kanske kan vara lättare att få komma in och följa någon i vården till exempel och du kan 

ju inte göra så mycket själv och det kanske blir för mycket att ta emot en hel vecka, men 

en dag kanske jag kan ta emot någon som vill se hur det går till i vården eller ja.” 

(Rektor 1)  

Dock förklarar Rektor 2 i sin intervju att även om politikerna sällan går in och detaljstyr 

i skolans verksamhet har fler parter velat vara delaktiga i utvecklingsarbetet, i och med 

att detta skedde även då praon plockades bort och omformades, och därför har mycket 

av detta arbete stannat av för tillfället. Politikerna i kommunen behövde få mer insikt i 

reformen innan arbetet kan tas till nästa nivå, men som försöksverksamhet kan de gärna 

tänka sig att låta eleverna göra det igen. 

På tal om samarbetet mellan lärare och studie- och yrkesvägledare anser båda rektorerna 

att det som sker är väldigt mycket informellt. Det blir upp till läraren att kontakta 

studie- och yrkesvägledaren, och vise versa. De båda anser i respektive intervju att det 

kan vara svårt för lärarna att se kopplingen mellan sitt eget ämne och studie- och 

yrkesvägledning eller orientering. ”Men som sagt, lärarna gör ju mycket och det här 

med att träna sig att göra val jobbar de ju mycket med, och att ta ställning och jobba 

med hållbar utveckling skulle man också kunna räkna in där. ” (Rektor 2). Men att det 

inte finns något skrivet om hur detta samarbete ser ut. Ett förslag till detta från en av 

rektorerna är att skriva in i årshjulet under vilka perioder som är mer berörda utav till 

exempel studie- och yrkesvägledarens besök i klassrummen och den övriga 

verksamheten, samt i vilken omfattning det är.  

Lärarna 

De intervjuade kommer att benämnas som lärare 1, lärare 2 och lärare 3. Annan 

information om deltagarna är inte relevant för resultatet.  
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Lärare 1 ser det som att studie- och yrkesorientering är ganska integrerat och 

kontinuerligt med den dagliga undervisningen hen har, men det är sällan hen planerar 

detta med ex. vägledaren på skolan. En lektionsvariant kan vara att diskutera med 

eleverna om olika framtida yrken, att de får arbeta i par och enskilt och lyfter det som 

eleverna värderar som viktigt, till exempel löner, kollegor osv. och senare för en större 

diskussion kring det i helklass. Till exempel har Lärare 2 tillsammans med 

svenskläraren på en av skolorna, arbetat fram uppgifter för elever att göra under och 

efter praon, där de får skriva och redovisa dem. Ibland har studie- och yrkesvägledaren 

varit med, men inte så ofta som det kanske borde vara. Lärare 1 berättar att en annan 

lektionsvariant kan vara att eleverna läser på nätet om olika yrken under en lektion i 

datasalen och tar en muntlig diskussion om detta. Det kan bli att de arbetar med 

liknande uppgifter under en treveckors period och ofta i sammanband med när eleverna 

har prao. Årskurserna är oftast 8:an och 9:an, men såklart samtalar lärarna om olika 

yrken och liknande även med 7:orna. ”Det mesta görs ju i nian, men en hel del görs 

även i åttan och få med dem och att väcka tankarna hos dem.” (Lärare 2).  Lärare 3 är 

ganska ny på sin arbetsplats och har precis börjat följa de rutiner som redan finns på 

skolan, som att förbereda inför prao:n och liknande. Hen har varit med om att elever har 

haft prao i andra städer, eller att de åkt längre sträckor för att göra studiebesök på olika 

ställen. Lärare 2 och 3 beskriver att ”det inte alltid är så att man lyckas få eleverna att 

förstå varför”. Men att de båda skulle vilja göra mera, skapa en förändring. Men det 

finns svårigheter med att bryta de mönster som redan finns och att ”det är svårt för 

något sådant kräver väldigt mycket engagemang och sånt tar tid.” (Lärare 3)  

Alla tre lärare upplever det som att det är studie- och yrkesvägledaren som har bollen, 

och det är vanligt att studie- och yrkesvägledaren kommer in på hens lektioner för att 

informera eleverna, vilket oftast är okej men ibland kan det kännas lite jobbigt. ”Det 

kan vara mycket som ska hinnas med och så.” (Lärare 2) Lärarna beskriver hur 

studiebesök eller att bjuda in föreläsare som pratar om olika yrken alltid är ett försök på 

vinst eller förlust. ”Sen är det ju alltid chanser med dem där dagarna och det är ju vem 

som kommer. Är det någon som är duktig på att prata ska alla bli svetsare ungefär och 

sen så är det någon som är tråkig då är det ingen som vill bli advokat, eller vad de nu 

har pratat om. Så det är ju ganska personligt, det är viktigt med personligheten.” (Lärare 

2) 
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De tre lärare jag intervjuade kände inte igen så många av de olika styrdokument för 

studie- och yrkesvägledning utan fokus hamnar på de kursplaner och läroplaner som 

täcker hens egen arbetsroll på ett mer detaljerat plan. Samarbetet sker informellt och 

oftast handlar det om mer specifika elever och genom elevhälsan i övrigt.  

En fråga jag ställde under intervjuerna var om Studie- och yrkesvägledning borde bli ett 

skolämne, och alla tre lärare gav väldigt skilda åsikter kring detta. Två av lärarna var 

mer positiva, men ingen av dem skulle kunna riktigt se var man skulle kunna ta tiden 

ifrån. Lärare 3 anser att det skulle vara intressant med en mer inkluderad studie- och 

yrkesvägledning i skolundervisningen. Beroende på hur upplägget skulle bli, och från 

vilken årskurs undervisningen skulle läggas från förklarar Lärare 1 ”jag skulle vilja 

påstå att majoriteten inte är där än, och inte i tanken heller va, och kanske inte ska 

behöva va det heller.” (Lärare 1) på så sätt att eleverna inte kan börja tänka på 

gymnasievalet allt för tidigt. Alla tre menar på att det skulle väl bli vissa diskussioner 

om vem som skulle hålla i ämnet, men eleverna skulle kunna få en större fördel från det. 

”Alla skolans lärare kanske skulle kunna koppla sitt ämne till ett yrke eller olika 

yrkesgrupper” (Lärare 3) för att skapa ett större intresse hos eleverna för det och det 

skolämnet. Eller, att alla lärare på grundskolan skulle kunna lägga in det mer medvetet i 

sin undervisning, till exempel NO, svenska eller matte. Lärarna känner ett ansvar i att 

eleverna ska hamna där de vill och vill ge eleverna förutsättningarna till att kunna klara 

det. ”Min uppgift är någonstans att förbereda dem så att de inte väljer bort vägar, som 

dom kanske vill välja senare i livet, va” (Lärare 1).  

6. Svar på frågeställningarna 
Ifrån de svar jag fått under intervjuerna ser jag att det finns många likheter mellan de 

båda skolorna. De ligger båda inom samma kommun och får liknande direktiv uppifrån. 

Det som skiljer sig åt är storleken på skolorna, elevantal och hur mycket personal som 

finns på varje skola. 

Analysen har delats upp efter mina två forskningsfrågor och sedan med stöd i 

litteraturen i viss mån förklara kopplingen mellan använd litteratur och resultatet av 

intervjuerna. 
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Hur organiseras arbetet med studie- och yrkesvägledning i de undersökta 
skolorna, vad gör skolorna mer konkret, och vilka förutsättningar finns?  

Min undersökning visar att med styrdokument från skolverket och direktiv från 

kommunen och Barn- och utbildningsförvaltningen får grundskolan förutsättningarna 

för att kunna organisera undervisningen. Några av dessa styrdokument har presenterats 

som tidigare forskning och bakgrundsbeskrivning i detta arbete.   

Svaren från intervjuerna visar att det är utifrån elevantalet på de båda skolorna som 

eleverna ges mer eller mindre tid med studie- och yrkesvägledaren. Denna tid kan inte 

rektor påverka utan det finns en generell aspekt i kommunen över elevantal kontra 

arbetstid för studie- och yrkesvägledarna. På båda skolorna finns det vissa bestämmelser 

om att eleverna ska träffa vägledaren, och speciellt i årskurs nio blir eleverna på de båda 

skolorna inbjudna till ett vägledningssamtal av studie- och yrkesvägledaren, minst en 

gång inför gymnasievalet.  

All planering görs utifrån ett årshjul som styrs utav datum när gymnasievalet ska 

genomföras och om skolan har vissa temadagar eller prao. I hela kommunen har man 

valt att behålla prao i form av praktik, men vissa årskursers upplägg av praktik har 

genomgått en större förändring för att bli mer givande för eleverna. Vissa av lärarna 

hade gärna behållit det gamla upplägget, men de flesta av de medverkande verkar 

relativt nöjda med den nya försöksverksamheten. En av rektorerna skulle gärna önska 

att den försöksverksamhet kallad ”jobbskuggning” gärna får fortsätta för kommande 

årskurser. 

Ingen av skolorna har någon långsiktig planering för att öka samarbetet mellan lärare 

och studie- och yrkesvägledarna, här anses det både sakna styrning, i form av dokument 

och undervisningsmaterial. Även tidsaspekten blir en viktig utgångsfaktor för 

grundskolornas förutsättningar.  

Det samarbete som finns mellan lärare och studie- och yrkesvägledare är informellt, 

eller sker vid elevärenden genom elevhälsan på skolan. Utifrån den tidsplan som finns i 

skolan minskar förutsättningarna för att hinna med allting som ska vara en del av 

grundskolan. Mycket verkar bero på vilket elevantal skolan har, det vill säga vilken 

anställning som studie- och yrkesvägledaren har, och hur mycket varje enskilt person 

som är anställd på skolan väljer att arbeta för att studie- och yrkesvägledning ska bli en 

del av hela skolans verksamhet. Precis som mycket av den forskning som presenteras 
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visar på, saknas det en övergripande plan för hur grundskolor över hela landet ska 

arbeta med detta, och inte enbart på de skolor jag har undersökt.  

Hur tänker man att elever, i de undersökta grundskolornas praktiska arbete, ska 
lära sig göra ”väl underbyggda val”? 

Det är bara eleverna själva som kan säga om de har fått veta vad de behöver veta inför 

valet, och oftast visar det sig i efterhand om de saknade någonting, till exempel genom 

avhopp på gymnasieskolan eller omval av program och dylikt. Men grundskolorna 

försöker ge eleverna förutsättningar till att valet ska kännas rätt genom att ge eleverna 

verktyg till personlig kännedom och självinsikt. Genom individuella vägledningssamtal, 

moment i undervisningen och diverse studiebesök, temadagar m.m. som planeras in 

årsvis, hoppas grundskolorna kunna täcka elevernas behov av information för att kunna 

göra ”väl underbyggda val”.  

Skolans verksamhet vill skapa en allmänbildning och förståelse hos sina elever för hur 

deras plats och samverkan ska finnas med i det demokratiska samhället. Mycket av 

studie- och yrkesvägledarverksamheten hamnar på studie- och yrkesvägledarens axlar, 

men det är också denna som har utbildning eller kompetens för att kunna genomföra 

arbetsuppgifterna.  

För lärarna, och speciellt i samhällskunskapsämnet, finns det många kapitel där de går 

igenom uppgifter som hjälper eleverna att förstå sig själva och det samhälle vi lever i 

idag.  I undervisningen känner lärarna att de kan inspirera eleverna och skapa en 

motivation, till exempel genom att ge förslag om eleven skulle kunna ha en framtid 

inom ett visst ämne eller liknande.   

7. Avslutande diskussion och analys 
Människan begränsas i sina val, och det har betydelse om man är kille, tjej, vilken social 

bakgrund eller status en person har. Det kommer vi inte komma ifrån, men genom 

förändring kan vi skapa ett samhälle som är accepterande och öppet för de flesta. Det är 

en lång väg dit, men ett steg närmare skulle kunna vara att grundskolan börjar 

implementera studie- och yrkesvägledningen. Linda Gottfredsons teori tyder på att 

människan under sin barndom och uppväxt påverkas både medvetet och omedvetet att 

begränsa sina känslor och tankar inför sitt kommande yrkesval, vilket medför att när de 
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väl ska genomföra sina val av utbildning och yrke kommer kompromissa med vad de 

egentligen vill bli (Brown (red.) 2002). I slutändan ser jag det som att det handlar om 

elevernas egna förväntningar kontra andras förväntningar på deras val i livet. Om man 

utgår ifrån denna teori anser jag att det blir ännu viktigare att eleverna under 

grundskolan får möjlighet att lära känna sig själva, ta ställning till olika värderingar och 

växa upp till sina egna individer.   

Skolan har en mängd olika styrdokument som ska efterföljas, och precis som de båda 

rektorerna antyder finns det inte tid att prioritera alla, utan det är det som anses vara det 

viktigaste är också det som får tid och plats i skolans verksamhet. Studie- och 

yrkesorientering prioriteras alltför generellt i dagens grundskola i och med att det är upp 

till varje kommun. Skillnaderna mellan grundskolorna i landet blir allt för stora. Större 

antalet elever hinner inte skapa sig en uppfattning om deras framtidsval under nians två 

terminer. Visst, frågan om vad de vill bli börjar ställas redan från att små barn börjar 

kunna prata, men jag anser inte att eleverna får möjligheten att ifrågasätta varför de 

väljer som de gör i dagens läge. I vems fokus är det att elever ska kunna göra ”väl 

underbyggda val”? Är det något som samhället efterfrågar, eller är det elevens egna? 

Förmodligen är det en mix av både och. Det finns en balansakt då samhället efterfrågar 

en effektivitet i elevernas studie- och yrkesval, för att valen ska anpassas efter 

arbetsmarknadens behov men samtidigt möta elevernas egna önskemål om framtiden. 

Skolan kan i detta inte bli helt neutral, men de kan försöka motverka att elevernas 

genus, klass, etnicitet eller andra faktorer blir alltför betydande i studie- och yrkesvalet, 

precis som studie- och yrkesvägledaren ska försöka ge eleverna verktygen till detta. 

En fråga som jag har ställt mig själv genom detta arbete är om inte studie- och 

yrkesvägledning borde bli en del av grundskolans obligatoriska ämnen för att det ska 

starta några mer seriösa förändringar. Där kan det bli problem för en studie- och 

yrkesvägledare. De är en ensam yrkeskår på varje skola och att då bemöta lärarna och ta 

plats blir ett väldigt personligt uppdrag. Studie- och yrkesvägledaren får själv prioritera. 

Hur mycket tid kan den lägga på varje arbetsuppgift? Finns det exempelvis tid för att 

hinn planera lektioner med en lärare? Jag ser det som att studie- och yrkesvägledaren får 

en ännu större möjlighet att kunna hjälpa elever i grundskolan genom att få planerad tid 

i skolans timplan; de kan då lättare kunna öppna diskussioner om varför klass, genus 

och etnicitet kommer att påverka elevens val med eleverna själva och kanske ger det en 

ökad möjlighet till fler individuella vägledningssamtal per elev? Speciellt om alla som 
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arbetar inom skolan, och eleverna själva får en längre förklaring och bild av vad syftet 

är med studie- och yrkesvägledning på grundskolan. Jag får en känsla av att 

grundskolan som helhet ofta saknar kopplingen mellan arbetslivets olika yrken och 

skolans läroämnen. Om lärare och annan personal inom skolan börjar sätta ord på detta, 

kan man kanske skapa en ökad motivation hos dagens skoltrötta elever eller ge eleverna 

ännu mera möjlighet att förbereda de ”väl underbyggda valen”? 

Jag valde att intervjua lärare som undervisar i samhällskunskap därför att jag ser ett 

klart samband mellan samhället och studie- och yrkesvägledning. I båda ”ämnena” får 

eleverna både information om samhället som stort och börjar lära känna sig själva. Bara 

att kursplanen börjar med meningarna: ”I dag står människor i olika delar av världen 

inför både möjligheter och problem kopplade till globalisering, interkulturella relationer 

och hållbar samhällsutveckling.” och ”Kunskaper om samhället ger oss verktyg så att vi 

kan orientera oss och ta ansvar för vårt handlande i en komplex värld.” (Skolverket, 

2011 Lgr 11, Kursplan: Samhällskunskap) säger mig att där skulle det kanske finnas en 

ingång till att öka samarbetet mellan lärare och studie- och yrkesvägledare. Men då 

kommer det ta tid, och tid är oftast något som sägs saknas inom skolans verksamhet. 

En intressant sak jag föll över i början av detta forskningsarbete var att studie- och 

yrkesvägledning inte är en del av skolverksamhet för yngre skolbarn. När jag 

intervjuade Rektor 1 förklarade hen att de precis har börjat jobba med detta inom 

kommunen, för att möta kraven i skollagen, men än är det långt kvar. Att jag inte kunde 

ta med detta fenomen i denna undersökning anser jag att det saknas en mer informativ 

empiri. Jag försökte fråga om det lite lätt i de nuvarande intervjuerna, men hade, om jag 

hade kunnat, ta det ytterligare ett steg längre. En rektor på en grundskola för de lägre 

åldrarna tackade till exempel nej till medverkan just för att de inte har någon studie- och 

yrkesvägledare, vilket jag i slutändan tycker är väldigt synd.  

Något som denna studie inte heller har undersökt är vad studie- och yrkesvägledare 

själva tycker, men där anser jag själv att det redan påbörjats och genomförts ett flertal 

sådana studier. Detta examensarbete och denna studie har varit av intresse både för min 

egen skull och inför mitt kommande arbetsliv. Resultatet visar att det inte finns någon 

övergripande arbetsplan över studie- och yrkesorienteringens verksamhet i svenska 

grundskolan, men allt eftersom att ämnet har kommit upp till debatt och Skolverket har 

genomfört undersökningar har också förändringsarbeten påbörjats runt om i landet. Jag 
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har genom denna studie försökt se hur eleverna ska lära sig göra ”väl underbyggda val” 

men har inte kunnat svara på alla frågor jag har ställt mig själv. 

Ett förslag på en kommande forskningsfråga skulle kunna vara om eleverna själva anser 

att de får tillräckligt med studie- och yrkesvägledning för att kunna genomföra de ”väl 

underbyggda valen”?  

Som avslutning på detta arbete vill jag citera Rektor 2: 

 ”Jag tror att en viktig egenskap hos en syv är att våga och vilja ta plats.”  

Därför att om vi studie- och yrkesvägledare vill att det ska ske någon förändring i vår 

yrkeskår måste vi själva stå för den förändringen och vilja, våga, ta plats. 
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Bilagor  
 

Bilaga 1: Följebrev till Rektor   

 

Hej! 

Mitt namn är Hannah Lindqvist och jag studerar till Studie- och yrkesvägledare på 

Umeå Universitet. Nu under våren skriver jag mitt examensarbete om studie- och 

yrkesvägledning i grundskolan.  

 

Att det är viktigt med studie- och yrkesvägledning är det ingen som ifrågasätter, men 

det finns inga krav över hur mycket eller lite som studie- och yrkesvägledning ska vara 

en del av skolan. Eleverna ska ges möjlighet, men hur ofta? Ska det vara genom hela 

skolgången, eller ska det bara vara de punktinsatser inför gymnasievalet som det ser ut 

att vara på många skolor idag? Dessa är några frågor jag skulle vilja försöka besvara i 

mitt examensarbete. 

 

För att genomföra denna undersökning skulle jag vilja intervjua dig som verksam 
rektor på en grundskola. Intervjufrågorna kommer att bestå av ett antal frågor som 

fokuserar hur SYV-arbetet på skolan går till i dagsläget, hur mycket resurser som läggs 

på studie- och yrkesorientering, och om det ska ske eller har skett någon nylig 

förändring i detta arbete för dig som lärare. Det behöver alltså inte finnas någon studie- 

och yrkesvägledare på skolan, men en tanke om ett samarbete mellan studier och 

arbetslivet.  

Tanken är att intervjuerna ska reflektera rektorers och lärares erfarenheter och åsikter 

kring studie- och yrkesvägledning. Vad som sker på "din" grundskola för att ge en bild 

av hur det kan se ut i olika skolor, avsikten är inte att kunna generalisera resultatet till 

hur det ser ut i hela landet.  All empiri kommer användas konfidentiellt och deltagandet 

kommer vara anonymt. Du som deltar kommer få ta del av mina intervjufrågeställningar 

innan intervjun äger rum.  Jag hoppas få spela in samtalet för att lättare föra 



 

 

anteckningar över svaren. Du har möjlighet att när som helst dra dig ur och/eller ändra 

ditt svar, och kan när som helst ställa frågor om undersökningen.  

Min önskan är att alla deltagare efter inlämning av rapporten får möjlighet att ta del av 

resultatet genom att få ett exemplar av det färdiga examensarbetet av mig personligen. 

Med vänliga och tacksamma hälsningar 

Hannah Lindqvist 

Hannah.lindqvist@hotmail.com 

076-7636141 

 

 

  



 

 

Bilaga 2: Intervjufrågor till rektor 

 

Tema 1: Studie och yrkesvägledning 

 

Vilken anställning har er studie- och yrkesvägledare? (Heltid/deltid) 

 

Är det bestämt hur ofta och när eleverna ska träffa studie- och yrkesvägledaren? 

(Klassvis / Gruppvis / Enskilt?) 

 

Vad tycker du om de olika styrdokumenten som finns angående studie- och 

yrkesvägledning i grundskolan? 

 

Känner du till de allmänna råd och kommentarer om arbete med studie- och 

yrkesvägledning som Skolverket har gett ut? 

 

Hur jobbar den här skolan med att förbereda eleverna inför kommande studier och 

arbetsliv? 

(Vägledning, studiebesök, prao, mässor, kontakt med olika yrkesutövare.. osv.) 

 

 

Tema 2: Hela skolans ansvar 

 

Hur ser samarbetet ut mellan studie- och yrkesvägledaren och olika lärare? 



 

 

 

Beskriv din syn på samarbetet/samarbetsformerna: 

Sker det formellt och i organiserad form? / Informellt mellan studie- och 

yrkesvägledaren och särskilt intresserade lärare?  

 

Finns det någon lokal arbetsplan över detta samarbete?  

Om ja, vad innehåller den?  Om inte, varför då? 

 

Hur upplever du att lärarna är medvetna om deras egna roll i elevernas studie- och 

yrkesorientering?  

 

 

Tema 3: Studie- och yrkesorientering som skolämne 

 

Hur skulle det kunna se ut på din skola om studie- och yrkesvägledning var ett 

skolämne? 

 

Finns det något du skulle vilja tillägga? 

 

 

  



 

 

Bilaga 3: Följebrev till lärare 

 

Hej! 

 

Mitt namn är Hannah Lindqvist och jag studerar till Studie- och yrkesvägledare på 

Umeå Universitet. Nu under våren skriver jag mitt examensarbete om studie- och 

yrkesvägledning i grundskolan.  

 

Att det är viktigt med studie- och yrkesvägledning är det ingen som ifrågasätter, men 

det finns inga krav över hur mycket eller lite som studie- och yrkesvägledning ska vara 

en del av skolan. Eleverna ska ges möjlighet, men hur ofta? Ska det vara genom hela 

skolgången, eller ska det bara vara de punktinsatser inför gymnasievalet som det ser ut 

att vara på många skolor idag? Dessa är några frågor jag skulle vilja försöka besvara i 

mitt examensarbete. 

 

För att genomföra denna undersökning skulle jag vilja intervjua dig som verksam 
samhällskunskapslärare på en grundskola. Intervjufrågorna kommer att bestå av ett 

antal frågor som fokuserar hur SYV-arbetet på skolan går till i dagsläget, hur mycket 

resurser som läggs på studie- och yrkesorientering, och om det ska ske eller har skett 

någon nylig förändring i detta arbete för dig som lärare. Det behöver alltså inte finnas 

någon studie- och yrkesvägledare på skolan, men en tanke om ett samarbete mellan 

studier och arbetslivet. 

Tanken är att intervjuerna ska reflektera lärares erfarenheter och åsikter kring studie- 

och yrkesvägledning. Vad som sker på "din" grundskola för att ge en bild av hur det kan 

se ut i olika skolor, avsikten är inte att kunna generalisera resultatet till hur det ser ut i 

hela landet. 

All empiri kommer användas konfidentiellt och deltagandet kommer vara anonymt. Du 

som deltar kommer få ta del av mina intervjufrågeställningar innan intervjun äger rum.  

Jag hoppas få spela in samtalet för att lättare föra anteckningar över svaren. Du har 

möjlighet att när som helst dra dig ur och/eller ändra ditt svar, och kan när som helst 



 

 

ställa frågor om undersökningen. Min önskan är att alla deltagare efter inlämning av 

rapporten får möjlighet att ta del av resultatet genom att få ett exemplar av det färdiga 

examensarbetet av mig personligen. 

Med vänliga och tacksamma hälsningar 

Hannah Lindqvist 

Hannah.lindqvist@hotmail.com 

076-7636141 

 

 

  



 

 

Bilaga 4: Intervjufrågor till lärare 

 

 

Tema 1: Studie och yrkesvägledning 

 

Hur jobbar du på här skolan med att förbereda eleverna inför kommande studier och 

arbetsliv? (Planering, Studiebesök, temadagar, prao, mässor, kontakt med olika 

yrkesutövare, skoluppgifter.. osv.) 

 

 

Vad anser du om de olika styrdokumenten som finns angående studie- och 

yrkesvägledning i grundskolan? Har du kunnat använda något i lektionsplanering el. 

liknande? 

 

Känner du till de allmänna råd och kommentarer om arbete med studie- och 

yrkesvägledning som Skolverket har gett ut? 

 

 

 

Tema 2: Hela skolans ansvar 

 

Hur skulle du säga att samarbetet mellan studie- och yrkesvägledaren och olika lärare 

ser ut? 

 



 

 

Beskriv din syn på samarbetet/samarbetsformerna: 

(formellt/informellt, sker det mellan studie- och yrkesvägledaren och särskilt intresserad 

lärare?) 

 

Hur upplever du att du själv som lärare har betydelse för elevernas studie- och 

yrkesorientering? 

 

 

 

Tema 3: Studie- och yrkesorientering som skolämne 

 

Hur skulle det kunna se ut på din skola om studie- och yrkesvägledning var ett 

skolämne? 

 

 

Finns det något du skulle vilja tillägga? 


