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Sammanfattning 
Syftet med studien var att undersöka hur elever i årskurs 1 på gymnasiet uppfattat studie- och 
yrkesvägledningen på grundskolan. Jag ville undersöka vilka förväntningar som funnits hos eleverna och 
vilka erfarenheter de hade, samt vad de ansåg varit bra respektive mindre bra och vad de ansåg hade kunnat 
förbättras. Studien är kvantitativ och enkäter delades ut till elever i fyra olika klasser under mars 2013. 
Resultatet visade på att eleverna överlag kände sig nöjda med studie- och yrkesvägledningen de tagit del av 
på grundskolan. Många elever framförde dock en viss kritik mot tillgången på denna, främst genom att 
studie- och yrkesvägledaren sällan hade funnits på plats på skolan. De förväntningar som funnits hos eleverna 
var att de på något sätt skulle få stöd och hjälp för att kunna välja rätt program på gymnasiet. På flera ställen i 
enkätundersökningen framkom att eleverna ansåg att de vägledande insatserna borde starta tidigare än i 
årskurs 9. 
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1. Inledning 

Valalternativen inom skola och yrken är många i dagens samhälle. Bara inom gymnasieskolan 

finns 18 nationella program att välja mellan, där 12 är yrkesprogram och sex stycken är 

högskoleförberedande program. Alla olika slags yrken som finns i samhället är ännu fler och 

ungdomar ställs inför stora val redan tidigt i livet. Många elever hoppar av gymnasiet eller 

byter program redan i årskurs 1 vilket medför att de kommer att gå fyra år i gymnasieskolan 

istället för tre år. I en studie av Skolverket (2012) började var tjugonde elev som började 

årskurs 1 på gymnasiet hösten 2010 om årskurs 1 året efter, på ett annat program. Eleverna i 

studien uppgav att programmets mål och innehåll hade betydelse för deras gymnasieval, men 

deras förväntningar byggde ofta på en bristande kunskap om vad de olika programmen 

egentligen innebar. Eleverna uppgav att de var missnöjda med studie- och yrkesvägledningen 

i grundskolan. En del av eleverna som medverkat i studien menade att de inte fick tillfälle att 

diskutera och få kunskap om vad de olika programmen på gymnasiet har för koppling till 

arbetslivet. Vägledningen i grundskolan tycks också ha varit bristfällig när det gällde att 

utveckla elevernas tankar kring vad de skulle välja. De flesta elever kände sig nöjda med att 

ha bytt program och med att läsa ett år extra, men uttryckte samtidigt en viss känsla av 

misslyckande i och med bytet av program. De hade önskat mer information kring valet och 

alternativen som fanns och mer vägledning i grundskolan. I rapporten går att läsa; 

 

”Elever i både grund- och gymnasieskolan behöver i god tid både få möjlighet att 

reflektera över sig själva i förhållande till olika utbildningsvägar och yrken, och få 

utveckla sin kännedom om arbetslivet. Studie- och yrkesorientering är hela skolans 

ansvar”. (Skolverket 2012, 12) 

 

Skolverket gjorde en kvalitetsgranskning av studie- och yrkesvägledningen i grundskolan 

under 2007, där de studerade vägledningen på 13 grundskolor i sex olika kommuner. Eleverna 

som deltog i studien uppgav att de var nöjda med informationen inför gymnasievalet men 

deras åsikter kring den individuella vägledningen varierade. Det varierade mellan de olika 

skolorna hur mycket tid eleverna fått till individuella samtal men överlag var det något 
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eleverna önskade mer tid till. De flesta elever uppgav att det var lätt att få kontakt med studie- 

och yrkesvägledaren på deras skola. Eleverna tyckte att besöken vid gymnasieskolorna inför 

valet varierade i kvalitet. De elever som ansåg att besöken fungerat bra önskade mer tid och 

fler besök vid skolorna. Vägledarna i samma undersökning uppgav att de var besvikna över 

att rektorerna på respektive skola inte var mer engagerade i studie- och yrkesvägledningen. 

Vägledarna, liksom eleverna, menade att det fanns för lite tid till individuella 

vägledningssamtal. Vägledarna uppgav också att de ansåg att både lärare och elever tyckte att 

studie- och yrkesvägledarna hade viktiga kunskaper och en viktig roll inom skolan. 

(Skolverket, 2007) 

 

Undersökningarna och uppfattningarna om studie- och yrkesvägledningen på grundskolan är 

många, lika så avhoppen och byten av program på gymnasieskolan. Jag har under min 

utbildning och mina praktikperioder förstått att studie- och yrkesvägledare arbetar på väldigt 

olika sätt och lägger upp sitt vägledningsarbete väldigt olika. Jag är intresserad av att 

undersöka hur eleverna tänker kring studie- och yrkesvägledningen på grundskolan. Vad de 

har haft för förväntningar på vägledningen, vad de har för erfarenheter av den och om det 

finns saker inom vägledningen som skulle kunna förbättras.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur elever i årskurs ett vid en gymnasieskola i 

Norrbotten tycker att grundskolan arbetar med frågor kring förberedande studie-och 

yrkesvägledning. Vad de anser fungerat bra samt vad som fungerat mindre bra och vad som 

skulle kunna förbättras.  

 

x Vilket stöd och vilken information har eleverna tagit del av inom studie- och 

yrkesvägledningen på grundskolan? 

 

x Finns det någon aktivitet kring studie- och yrkesförberedande stöd de tycker har 

fungerat särskilt bra? 

 

x Finns det något eleverna tycker kan förbättras med studie- och yrkesvägledningen? 
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2. Bakgrund 

Bakgrunden inleds med en genomgång av de styrdokument och lagar som finns om studie- 

och yrkesvägledningen i grundskolan, sedan följer en reodvisning om vad en studie- och 

yrkesvägledare är. Slutligen beskrivs hur studie- och yrkesvägledningen i den svenska 

grundskolan sett ut under 2000-talet. 

2.1 Skollagen 2010:800 

I Skollagen (SFS 2010:800) går att läsa; 

 

” 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”(2 kap 29 §) 

 

2.2 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 – 

Lgr 11 

I Lgr11 (Skolverket, 2011) går att läsa att alla elever ska få en utbildning av hög kvalitet, samt 

stöd och vägledning av studie- och yrkesvägledaren för att kunna välja fortsatt utbildning. 

Skolans mål är att alla elever skall kunna; granska de olika valmöjligheter som finns och 

kunna ta ställning till frågor som rör deras framtid, ha inblick i samhälle och arbetsliv samt ha 

kännedom om möjligheterna till fortsatt utbildning. Alla som arbetar inom skolan ska verka 

för att utveckla kontakten med arbetsliv och andra verksamheter utanför skolans ramar, samt 

bidra till att elevernas studie- och yrkesval inte påverkas av deras kön, etnicitet eller sociala 

bakgrund. Studie- och yrkesvägledaren ska informera och vägleda elever inför fortsatt 

utbildning och yrkesinriktning, vara ett stöd för elever med funktionshinder samt vara ett stöd 

för den övriga personalens studie- och yrkesförberedande insatser.  

2.3 Arbete med studie- och yrkesvägledning - Skolverkets allmänna råd 
med kommentarer 
I Arbete med studie- och yrkesvägledning- Skolverkets allmänna råd med kommentarer 

(Skolverket, 2013) finns rekommendationer som kan verka som stöd för skolan när det gäller 

hur de ska tillämpa de olika författningarna (lagar, förordningar och föreskrifter). Alla råd 



4 
 

utgår från de olika författningarna. Råden är vidare tänkta att vara en grund när skolan 

planerar, organiserar och genomför studie- och yrkesvägledningen. I råden går det bland annat 

att läsa att det är viktigt att; 

 

x Eleverna erbjuds vägledningssamtal där de får möjlighet att ringa in sina 

intresseområden och diskutera framtida studie- och yrkesval. 

x Vägledningen är organiserad så att alla elever tar del av informationen, samt att denna 

är aktuell, tillförlitlig och tillgänglig för eleverna. 

x Elever i grundskolan får information om de olika program och kurser som finns inom 

gymnasieskolan. 

2.4 Vad är en studie- och yrkesvägledare? 

En studie- och yrkesvägledare vägleder och informerar individer som står inför ett val som 

gäller studier, yrke eller karriär. Målet med studie- och yrkesvägledarens arbete är att 

underlätta valet för individen. Det är viktigt att vägledaren har goda kunskaper om utbildning 

och arbetsmarknad och att denne håller sig uppdaterad om förändringar på detta område, för 

att erhålla en hög kompetens inom sitt yrkesområde. Det individuella samtalet med individer 

är ett av studie- och yrkesvägledarens viktigaste verktyg för att vägleda individer. Studie- och 

yrkesvägledare som arbetar inom grundskolan har mycket kontakt med elever, föräldrar, 

lärare samt företrädare för arbetslivet. En annan uppgift som yrket kan innefatta på 

grundskolan kan vara att ordna praoplatser åt elever. (Arbetsförmedlingen, 2012) 

2.5 Studie- och yrkesvägledningen inom grundskolan under 2000-talet 

En nationell kvalitetsgranskning av Skolverket (2002) visade på att studie- och 

yrkesvägledarna ofta hade ett stort ansvar både för informationen inför gymnasiet och övriga 

delar inom den studie- och yrkesvägledande biten på skolan. I denna granskning framkom det 

att eleverna tyckte att informationen inför gymnasiet gavs för sent. Även vägledarna höll med 

om detta och menade att valet är en lång process och att ambitionen var att börja med 

vägledningen tidigare.  

 

I en utvärdering av studie- och yrkesvägledningen i Sverige av Skolverket (2005) går att läsa 

att det var stora skillnader på studie- och yrkesvägledningen mellan kommunerna. Det skiljde 

sig mellan hur många elever varje vägledare ansvarade för och hur många verksamma 
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vägledare som var utbildade. Studie- och yrkesvägledare står inför ett möte med individer 

med olika värderingar och behov och måste därför ständigt utveckla nya verktyg och 

arbetsformer. Elever har dessutom inte längre utstakade vägar som förr i tiden, utan det 

handlar om att skapa egna mål i en värld där villkoren ständigt förändras. Socioekonomiska 

förhållanden, kön och etnicitet har mycket stor betydelse för hur unga ser på sin framtid. I 

utvärderingar har elever som stod inför sitt gymnasieval, elever som gick sista terminen på 

gymnasiet och vuxna som hade återupptagit sina studier intervjuats. Dessa intervjuer visade 

på att få av eleverna visste vad de ville göra när skolan var slut och att de sällan hade fått 

information om vidare studier och arbetsliv. Eleverna ansåg att vägledaren var väldigt viktig 

och att det var viktigt att denne hade kunskap, kunde ge svar på elevernas funderingar och att 

de fanns på plats för eleverna. Elevernas förväntningar på vägledningen var stora men de 

flesta kommunerna hade inte definierat målen för vägledningen och kunde därmed inte heller 

garantera tillgången till studie- och yrkesvägledningen.  

 

Vidare visade en kvalitetsgranskning av Skolverket (2007) att resurserna inom studie- och 

yrkesvägledning under 1990-talet togs från grundskolan till gymnasieskolan. Detta medförde 

att inte lika många elever som tidigare fick det stöd inför gymnasievalet som vägledningen 

tidigare bidrog med. I denna kvalitetsgranskning genomfördes intervjuer, som visade på att 

eleverna var nöjda med informationen men inte lika nöjda med den individuella 

vägledningen. Många av eleverna ansåg att det var bra att alla elever kallades in på samtal och 

de önskade mer tid till dessa samtal. Flertalet elever önskade gruppvägledning och hade funnit 

det intressant att höra hur andra elever tänkte. På de flesta av de 13 skolor som var med i 

undersökningen ansåg eleverna att studie- och yrkesvägledarna var lätt att komma i kontakt 

med. När det gällde vägledningen kring övergången till gymnasieskolan var eleverna kritiska 

till aktiviterna kring valet och ansåg inte att dessa hade planerats utifrån elevernas behov. 

Flertalet elever ansåg också att vägledningen borde börja tidigare än i årskurs 9.  
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3. Tidigare forskning 

Under denna rubrik kommer litteratur och tidigare forskning om studie- och yrkesvägledning i 

grundskolan behandlas. Först kommer en genomgång av elevers förväntningar och 

erfarenheter av vägledning och kapitlet avslutas med vad vägledare har för tankar och 

erfarenhet kring vägledning. 

3.1 Elevers förväntningar på studie- och yrkesvägledning 

Lindh (1997) skriver i sin studie inom den ”snäva” vägledningen, med fokus på det enskilda 

vägledningssamtalet, att alla elever som medverkade i studien förväntade sig att samtalet 

skulle bidra till att väcka både nya och gamla funderingar kring studier och yrken till liv. Alla 

elever förväntade sig också att de av vägledaren skulle få svar på de frågor och funderingar de 

hade. Många av eleverna såg fram emot samtalet och ansåg också att dessa var viktiga. Alla 

elever väntade sig också att de skulle få reda på något inför deras kommande val till 

gymnasiet. En del elever ansåg gymnasievalet vara ett stort val i livet och förväntade sig att 

vägledaren skulle kunna underlätta detta val. De allra flesta eleverna i studien såg valet till 

gymnasiet som ett första avgörande steg mot vuxenlivet och ansåg därmed att det var ett 

viktigt val. Eleverna ville ha hjälp att välja ett program på gymnasiet som passade dem och att 

vägledaren skulle ge information om de olika program som fanns. Många elever uttryckte 

också ett behov av att få veta hur framtiden såg ut på kort och lång sikt. De ville helt enkelt 

veta hur konsekvenserna av deras val kunde se ut. Nästan alla elever uttryckte att de ville ha 

både information om programmen samt vägledning inför valet. De hade ett behov av att tala 

med någon om sin situation. Många av eleverna hade dock en väldigt vag uppfattning om vad 

ett vägledningssamtal gick ut på och vad de kunde få ut av samtalet. 

 

En studie av James Dresch och Anders Lovén (2010) visade liknande resultat som de Lindh 

presenterat. 62 % av eleverna som deltog ansåg att det var viktigt att få tid att prata med 

studie- och yrkesvägledaren. Dessa elever uppgav att de ville prata om situationen som då 

rådde för dem, sina starka respektive svaga sidor, få information om utbildningar, 

inträdesvillkor och information om arbetsmarknaden. Även om eleverna hade bestämt vilket 

program de skulle söka till så ville de gärna ha nya perspektiv. Fler än hälften av eleverna i 

studien ansåg att studiebesök på gymnasiet och utbildningsmässor var viktiga inslag i den 

studie- och yrkesvägledande processen. Mindre viktiga inslag var informationsbroschyrer, tv, 
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tidningar och internet. Flickor uttryckte i högre grad än pojkar att de tyckte det var svårt att 

välja program på gymnasiet och de var därmed i större behov av vägledning. Det som 

eleverna efterfrågade mest var information om utbildningar, vilka poäng som krävdes för att 

komma in på olika program samt information om olika yrken. Över hälften av eleverna i 

studien uppgav också att de ansåg de individuella vägledningssamtalen vara viktiga.  

 

I Lovén (2000) framkom det att eleverna ville att vägledaren skulle bry sig om dem, vara 

hjälpsam, informera och förklara bra samt att de skulle utstråla trygghet. De ville att 

vägledaren skulle ha stor kunskap om både de många olika möjligheterna i gymnasieskolan, 

men de ansåg också att vägledaren skulle ha god kunskap om arbeten, lön och 

framtidsutsikter. Vägledaren skulle vara hjälpsam men inte för styrande i deras val, de skulle 

bry sig om dem utan att leda in dem på spår genom att ge för mycket råd. Eleverna ansåg en 

vägledare vara dålig om hon satt och pratade om något annat än deras val och inte kunde 

svara på elevens frågor. 98 % av eleverna uttryckte att de ville ha information av vägledaren, 

84 % att de ville diskutera sin situation med denne och 81 % menade att de ville diskutera sin 

lämplighet för olika utbildningar och yrken. En stor andel av eleverna uttryckte att de genom 

vägledningen ville lära känna sig själva bättre.  

3.2 Elevers erfarenheter av studie- och yrkesvägledning 

I Lovén (2000) går att läsa att eleverna i studien var nöjda med vägledarnas insatser. Eleverna 

uppgav att de uppskattat att få diskutera med en vuxen som hade goda kunskaper inom 

utbildningar och yrken och som var bra på att förklara. De flesta av eleverna ansåg att de hade 

fått information och att de hade fått prata om sin situation och lämplighet inom olika yrken. 

En del kritik framfördes av vissa elever, bland annat att de inte förstått vad vägledaren menat 

och att de ansåg att det blivit mycket upprepningar under samtalet/samtalen. Många elever 

ansåg också att samtalen med vägledaren inte bidragit till ökad självkännedom. Endast 13 %, 

menar Lovén, ansåg att de lärt känna sig själv bättre genom mötet med vägledaren. En 

anledning till detta kan dock ha varit hur eleverna uppfattat frågan om att lära känna sig själv. 

Vissa kan ha uppfattat det som att lära känna sig själva i allmänhet och inte bara när det gällde 

utbildnings- och yrkesval. 34 % av eleverna ansåg att de hade fått nya råd och infallsvinklar 

genom mötet med vägledaren. Många elever ansåg sig dock säkra på sitt val av utbildning och 

ville då inte heller ha nya alternativ till deras val. 67 % av eleverna hade haft mer än ett 
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samtal med sin vägledare och endast två elever i hela studien uppgav att de aldrig hade träffat 

vägledaren på sin skola.  

 
I Dresch och Lovén (2010) uppgav 66 % av eleverna att de hade fått information om 

utbildningar, poäng, yrken m.m. 56 % ansåg att de hade fått tid för individuella 

vägledningssamtal. Ca 33 % menade att de hade fått möjlighet att diskutera sina starka och 

svaga sidor och inom vilka yrken de kunde tänkas passa. 55 % av eleverna uppgav att de inte 

visste vilken hjälp och vilket stöd de kunde få av studie- och yrkesvägledaren och totalt sett 

var inte eleverna fullt ut nöjda med hjälpen de fått. Efter att eleverna hade gjort sitt 

gymnasieval var de flesta ändå nöjda med vägledningen de fått. De ansåg att de hade fått svar 

på sina frågor och att studie- och yrkesvägledaren hade sett dem och lyssnat på dem. I 

uppföljningsintervjuerna visade det sig att alla eleverna kommit in på sina förstahandsval. De 

flesta var fortfarande nöjda med vägledningen de fått i årskurs 9 och ansåg det vara svårt att 

svara på vad som hade kunnat vara bättre.  

3.3 Vägledares tankar kring studie- och yrkesvägledning 
I Lovén (2000) menade vägledarna att målet med vägledningen var att eleverna skulle öka sin 

självkännedom och få hjälp i sina val när det gäller utbildning och framtida yrken. De ville 

gärna börja med vägledningen tidigare men på grund av tidsbrist och elevernas kortsiktiga 

perspektiv ansåg de att detta inte var möjligt. Vägledarna återkom ofta till att de hade tidsbrist 

och uppgav att de ville ha mer tid till varje elev. Alla vägledare uppgav att de ansåg att det 

eleverna hade störst efterfrågan på var information. Utbildningsvalet var det som oftast stod i 

centrum för samtalen men vägledarna sa att de också diskuterade yrken och utsikter på 

arbetsmarknaden med eleverna. Vägledarna ansåg att de inte nådde upp till de mål som de 

själva hade ställt upp för vägledningen. Återigen angav de bristen på tid som en orsak till 

detta. Det fanns inte tillräckligt med tid till att ge eleverna kunskap om alternativ och insikt 

om sina egna förmågor.  

 

I Dresch och Lovén (2010) var alla vägledare som deltog i studien överens om att samtalen 

skulle leda till att eleverna skulle få ett bättre underlag för att göra ett riktigt beslut. Detta 

kunde ske bland annat genom att ge eleverna information om vilka alternativ som fanns, 

diskutera kring hur deras situation såg ut just då och vad de kunde tänkas passa i för 

utbildningar och yrken. Vägledarna tänkte att eleverna ville ha svar på sina funderingar och 
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frågor och utveckla nya perspektiv. De tänkte sig också att eleverna ville ”veta något”, vilket 

eleverna själva också uttryckte. De trodde att eleverna ville ha information, bekräftelse, aha-

upplevelser och att eleverna ville kunna känna sig nöjda med sina val. En av studie- och 

yrkesvägledarna som deltog i studien var orolig att det mesta av vägledningen handlade om 

ren information och att annat viktigt därmed missades. Det var viktigt för alla vägledare i 

studien att eleverna fick information kring alla alternativ som fanns. De ansåg alla att det var 

viktigt att eleven gjorde valet själv och att de gjorde det utifrån sina intressen. Tre av 

vägledarna menade att självkännedom hos den sökande borde ligga i fokus, istället för 

kunskap om alternativen. Dessa tre ansåg att den sökandes intressen, kompetenser och 

drivkrafter borde ligga till grund för valet.  

4. Teori 

Under denna rubrik följer en beskrivning av de teorier jag valt för att analysera arbetet. 

4.1 Konstruktivistisk vägledning 

Peavy (1998) menar att individen ska ses i hela sitt sammanhang, teorin har ett holistiskt 

synsätt. Konstruktivistisk vägledning bygger på att vägledaren och klienten har ett ömsesidigt 

samspel. Den har en lösningsfokuserad inriktning och vägledaren vill skapa och åstadkomma 

mening snarare än att finna lösningar. Vägledaren vill skapa förändring istället för att använda 

sig av fastlagda metoder. Den konstruktivistiska vägledningen menar att det finns många 

olika verkligheter, inte bara en enda. Det är individen själv som skapar sitt liv och bygger sin 

plats i samhället. Det en människa berättar är alltid sant i och med att det är dennes sanning 

och verklighet. Ett av målen är att vägledaren ska stötta klienten och ge denne verktyg för att 

kunna engagera sig i studier, yrke och övrigt samhällsliv. Vägledaren ska hjälpa den sökande 

att skapa empowerment/egenmakt över sitt liv.  

4.2 Hägg och Kuoppas trestegsmodell 

Hägg & Kuoppa (2007) har en trestegsmodell som är en modell för processen i ett 

vägledningssamtal. Den består av tre faser och i samtalet kan klienten, som alltid är 

huvudpersonen, och vägledaren hoppa fritt mellan de olika faserna.  
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I fas 1 klargör vägledaren den sökandes situation genom att lyssna aktivt, ställa öppna frågor 

och låta bli att ”rätta” berättelsen. Vägledaren försöker se klientens situation ur dennes 

perspektiv och ska också uppmuntra denne. Det är viktigt att vägledaren respekterar och 

accepterar berättelsen som framkommer och inte försöker gissa sig till vad som är problemet. 

Fasen avslutas med en klar och tydlig sammanfattning av vad som sagts och klienten får rätta 

till eller godkänna sammanfattningen. I fas 2 är vägledarens uppgift att vidga  perspektiv och 

försöka få individen att se möjligheter, hinder och vägar denne inte tidigare tänkt på som ett 

alternativ. För att lyckas genomföra denna fas krävs det att vägledaren har god 

självkännedom, kunskap om människor och känner till metoder som kan användas för att 

vidga perspektiv. Vägledaren behöver också ha kunskap om psykologiska, pedagogiska och 

sociologiska teorier, kunskaper om samhället och vara kreativ för att klienten ska kunna 

engageras. Fasen avslutas med att parterna tillsammans sätter upp realistiska och konkreta 

mål och det är viktigt att det verkligen är klientens egna mål. I fas 3 utarbetas en 

handlingsplan. Det är klientens ansvar men vägledaren skall här uppmuntra och stötta, samt 

ge förslag om det behövs.  

5. Metod 

5.1 Val av metod 
Studien genomfördes genom kvantitativ metod, i form av enkäter. Denna metod användes för 

att få svar från så många elever som möjligt för att kunna dra en slutsats om elevernas åsikter 

om hur studie- och yrkesvägledningen på grundskolan fungerade. Trost (2012) menar att 

kvantitativa studier är passande om jag vill kunna säga vad en viss andel av befolkningen har 

för åsikter om något. Vidare menar Trost att en enkät har hög standardisering om den är 

likadan för alla och delas ut till alla deltagare samtidigt. Enkäten i denna undersökning såg 

likadan ut för alla. Den delades ut till alla elever i respektive klass vid samma tillfälle, dock 

delades den inte ut till alla klasser samtidigt, utan under olika dagar under mars 2013. Trost 

menar också att strukturering när det gäller enkäter kan innebära två olika saker. Den första är 

att frågor med fasta svarsalternativ i en enkät räknas som strukturerade och frågor med öppna 

svarsalternativ räknas som ostrukturerade. Den andra innebörden av strukturering är att om 

jag vet vad vill fråga om och allt handlar om just detta, är struktureringen hög.  
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Jag anser att enkäten var strukturerad då jag visste vad jag ville få svar på, och enkäten 

handlade om just detta ämne och ingenting annat. Frågorna i enkäten var till största del 

strukturerade (fasta svarsalternativ), men några ostrukturerade frågor (öppna svarsalternativ) 

fanns, samt några frågor som var helt öppna för eleverna själva att fylla i. Trost varnar för 

öppna frågor, bland annat på grund av att det är tidsödande att handskas med svaren och för 

att bortfallet ofta är stort på dessa frågor. Jag valde ändå att ha både några helt öppna frågor 

samt ett öppet svarsalternativ på några frågor. Detta för att jag ville få ut så mycket som 

möjligt av enkäten och få fram så många åsikter som möjligt från eleverna. Det gick inte att 

ha hur många svarsalternativ som helst och eleven kanske hade en åsikt som inte stämde in 

med något av svaren. Trost rekommenderar dock att ha en öppen fråga som avslut i enkäten. 

Han menar att man många gånger får värdefulla svar på denna fråga, samt att respondenten 

ofta tycker det är trevligt att få lämna egna synpunkter. Den sista frågan i min enkät var helt 

öppen för eleven själv att svara på. Eftersom eleverna på vissa frågor kunde kryssa i fler än ett 

svarsalternativ uppgick svaren i vissa frågor till fler än 78 st. I resultatet har citat från eleverna 

använts på vissa ställen, för att förtydliga svaren på vissa av frågorna. 

5.2 Urval 

Jag valde att vända mig med enkäten till elever i årskurs 1 på gymnasiet. De hade vid tillfället 

för undersökningen nästan gått sitt första år på gymnasiet och jag tänkte att de kunde besvara 

frågorna om hur studie- och yrkesvägledningen i grundskolan fungerade, i och med att det 

inte var så länge sedan de gick ut årskurs 9. Samtidigt hade de hunnit gå nästan hela första 

året på gymnasiet och hade möjligen hunnit reflektera över vägledningen i grundskolan.  

Urvalet av respondenter till enkäterna skedde genom det Trost (2012) kallar för klusterurval.  

Klusterurval innebär att populationen delas upp i delar. Delarna, eller klustren är flera, och ur 

dessa väljs personerna som ska delta i undersökningen strategiskt. Det fanns inte möjlighet att 

dela ut enkäter till alla elever i årskurs 1 på gymnasiet i hela landet. Därav valde jag att dela ut 

enkäterna till elever som gick på gymnasiet i årskurs 1 i Norrbotten. I och med att det ändå 

hade blivit en för stor undersökning att dela ut enkäterna till alla dessa valde jag att begränsa 

mig vidare och valde ut fyra olika klasser på olika program i årskurs 1 på gymnasiet. 
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5.3 Utformning av enkäten 

Enkäten började med en presentation om vem jag är och varför jag ville att eleverna skulle 

svara på enkäten. Jag meddelade också i enkäten att eleverna lovades anonymitet. Efter detta 

kom frågor som är kopplade till syftet och frågeställningarna i studien. För att få svar på dessa 

frågor ansåg jag att det var av vikt att ta reda på hur många gånger de träffat studie- och 

yrkesvägledaren, vilket slags stöd de ansåg att de fått, om någon vägledande insats varit 

speciellt bra och om de ansåg att något hade kunnat förbättras. De teman jag valde att använda 

mig av var; elevernas erfarenhet, förväntningar, hur nöjda eleverna var och vad de ansåg kan 

förbättras med studie- och yrkesvägledningen i grundskolan. 

5.4 Genomförande 

Jag valde att vända mig till studie- och yrkesvägledarna i en kommun i Norrbotten för att få 

tag i elever i årskurs 1. Tre olika studie- och yrkesvägledare kontaktade mentorerna för de 

programmen de hade hand om och ordnade så jag fick besöka totalt fyra olika klasser under 

mars 2013. Ca 30-40 minuter per klass avvarades för att eleverna skulle kunna svara på 

enkäten. Jag valde att närvara i klassrummet medan enkäten fylldes i för att kunna svara på 

eventuella frågor från eleverna och få så hög svarsfrekvens som möjligt. Efter att jag hade 

besökt alla fyra klasser och eleverna i dessa klasser fyllt i enkäten, sammanställdes enkäterna 

manuellt av mig. Dessa kontrollräknades sedan manuellt två gånger, även detta av mig. 

5.5 Bortfall 

Det finns två olika typer av bortfall, externt och internt. Det externa bortfallet utgörs av de 

personer som inte vill eller inte har möjlighet att delta i undersökningen, alltså de som inte 

deltar alls. Med internt bortfall menas bortfallet på enstaka frågor i enkäten, bland 

respondenterna som i övrigt har svarat på frågorna. (Ejlertsson, 2014) 

 

Vid denna studie delades sammanlagt 81 enkäter ut till elever  i årskurs 1 på gymnasiet.  Av 

dessa har 78 enkäter besvarats. Bortfallet på tre enkäter berodde på att eleverna inte gått 

grundskolan i Sverige och därmed inte kunde svara på enkäten då den gäller studie- och 

yrkesvägledningen i den svenska grundskolan. Det externa bortfallet är alltså 3,7 %. 

 

Jag fick också en del interna bortfall på vissa frågor. Bortfallet på de öppna frågorna i enkäten 

blev stort, fler än hälften har inte svarat på dessa. De svar som fanns på dessa frågor har 
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sammanställts och redovisats och citat från eleverna har använts vid redovisningen. På frågan 

vem som varit delaktig i att eleven besökt studie- och yrkesvägledaren blev bortfallet stort, 37 

st. Detta på grund av att det var en följdfråga och vissa av eleverna inte kunnat svara på den 

då besöket skett på elevens egna initiativ. Förutom dessa frågor blev bortfallet störst på frågan 

om eleverna tror att studie- och yrkesvägledningen påverkat deras framtid, där 17 elever inte 

svarat. Jag tror eleverna kan ha haft svårt att svara på denna fråga i och med att de inte visste 

än om framtiden påverkats på något sätt, i och med att de vid tillfället de fyllde i enkäten inte 

ens hunnit gå klart första året på gymnasiet. På frågan om eleverna ansåg att de fått diskutera 

sina starka/svaga personliga sidor under besöket förekommer ett bortfall på 13 elever. Jag tror 

detta kan bero på att frågan varit svår att uppfatta. Det övriga interna bortfallet handlar om 

max 5 st elever på en fråga, resten ligger på 1-4 elever på vissa frågor. 

5.6 Tillförlitlighet 

Reliabilitet innebär att en mätning är stabil. Om frågorna i enkäten är enkla och begripliga 

uppfattar förmodligen alla frågan på ungefär samma sätt, vilket leder till att en hög reliabilitet 

uppnås. De komponenter inom begreppet reliabilitet som är relevanta i en enkätundersökning 

är kongruens, precision och objektivitet. Dessa komponenter handlar om att ett antal frågor 

om liknande företeelser ställs, att enkäten ska vara lätt att fylla i och att de som kodar svaren 

uppfattar dessa på samma sätt. (Trost, 2012). I denna studie handlade hela enkäten om 

elevernas förväntningar och upplevelser av studie- och yrkesvägledningen i grundskolan. När 

jag utformade frågorna till enkäten försökte jag göra de så enkla och förståeliga som möjligt, 

för att i så hög grad som möjligt undvika att någon skulle missuppfatta någon av frågorna. 

Eftersom jag gjorde studien på egen hand sammanställde jag också alla enkäter själv, vilket 

gjorde att risken för olika uppfattningar av svaren blev obefintlig. I och med detta anser jag att 

studien har hög reliabilitet. 

 
Enligt Trost (2012) menas med validitet att frågan ska mäta det den är avsedd att mäta och 

ingenting annat. Validiteten i denna studie anser jag vara hög, då jag undersökt det jag hade 

för avsikt att undersöka, nämligen hur eleverna i åk 1 på gymnasiet uppfattade studie- och 

yrkesvägledningen på grundskolan. 
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5.7 Etiska överväganden 
Enligt Vetenskapsrådet (u.å.) finns fyra grundläggande krav för individskydd; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Informationskravet följdes genom att jag informerade om syftet med studien samt att 

deltagandet var frivilligt. Samtyckeskravet uppfylldes genom att eleverna av respektive lärare 

tillfrågades om de ville delta. Samtliga elever var över 15 år. Konfidentialitetskravet 

uppfylldes genom att eleverna lovades anonymitet. Nyttjandekravet uppfylldes genom att jag 

vid tillfällena enkäten delades ut informerade eleverna om att materialet endast skulle komma 

att användas till denna studie. 

6. Resultat 

Här nedan presenteras enkätsvaren utifrån fyra teman; elevernas erfarenheter av studie- och 

yrkesvägledningen i grundskolan, hur nöjda eleverna var med studie- och yrkesvägledningen, 

vad eleverna ansåg skulle behöva förbättras med studie- och yrkesvägledningen och slutligen 

elevernas förväntningar på studie- och yrkesvägledningen. 

6.1 Elevernas erfarenheter av studie- och yrkesvägledningen på 

grundskolan 

Över hälften av eleverna, 51 st, svarade att de hade träffat studie- och yrkesvägledaren flera 

gånger. 25 elever svarade att de hade träffat studie- och yrkesvägledaren en gång medan 

endast två elever svarade att de aldrig hade träffat studie- och yrkesvägledaren. Ingen av 

eleverna uppgav att de hade försökt få kontakt med studie- och yrkesvägledaren men aldrig 

träffat denne och ingen av eleverna uppgav heller att de inte kände till att det fanns en studie- 

och yrkesvägledare på skolan.  
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Figur 1: Hur många gånger eleverna träffat studie- och yrkesvägledaren 

 

När det gällde anledningen till besöket hos studie- och yrkesvägledaren var den vanligaste 

anledningen att eleverna ville få hjälp och stöd kring gymnasievalet, hela 73 elever angav 

detta som svarsalternativ. Den näst vanligaste anledningen till besöket var prao, vilket 23 

elever angav som svar, medan endast sex elever hade besökt studie- och yrkesvägledaren av 

anledningen att de hade funderingar kring olika yrken. Svarsalternativet ”annat” angav ingen 

elev som svar. 
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Figur 2: Anledningen till att eleverna besökt studie- och yrkesvägledaren 

 

Gällande om det var eleven själv som hade tagit initiativet att söka upp studie- och 

yrkesvägledaren svarade 46 elever att det var någon annan som uppmuntrade dem att söka 

upp denne, medan 31 elever uppgav att det var de själva som tagit initiativet.  

 

 

Figur 3: Om det var eleven själv som tagit initiativet att söka upp studie- och yrkesvägledaren 
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I de fall eleven inte själv hade tagit initiativet att besöka studie- och yrkesvägledaren var det 

vanligaste svaret att läraren hade uppmuntrat eleven till besöket, 31 elever angav detta som 

svar. Sex elever svarade att det var deras föräldrar eller övrig släkt som hade uppmuntrat dem 

och 4 elever svarade att det var någon annan. Ingen elev angav ”mina vänner tyckte jag skulle 

kontakta studie- och yrkesvägledaren” som svar. 

 

Figur 4: Vem/vilka som var delaktiga i att eleven sökte upp studie- och yrkesvägledaren på 

skolan om det inte var på elevens egna initiativ 

 

Gällande diskussion kring självkännedom under besöket hos studie- och yrkesvägledaren 

ansåg 42 elever att de hade fått möjlighet att diskutera sina svaga/starka personliga sidor, 

medan 23 elever ansåg att de inte fått den möjligheten. 
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Figur 5: Om eleverna ansåg att de fått diskutera sina starka/svaga personliga sidor under 

besöket hos studie- och yrkesvägledaren 
 

På frågan vad eleverna ansåg att de fått för stöd och information inför gymnasievalet var det 

vanligaste svaret att de haft individuella samtal med studie- och yrkesvägledaren, vilket hela 

61 elever svarade. Det näst vanligaste förekommande svaret hos eleverna var att de deltagit i 

information i klassrummet, vilket 44 elever angav som svarsalternativ. 31 elever svarade att 

de besökte öppet hus på gymnasiet och 25 elever hade varit på studiebesök på gymnasiet, som 

studie- och yrkesvägledaren ordnade åt dem. Fyra elever kryssade i svarsalternativet ”annat” 

och tre elever hade deltagit i gruppvägledning. De fyra elever som kryssade i ”annat” uppgav 

att;  

”Jag gjorde studiebesök som jag själv ordnade” 

 

”Jag besökte gymnasiet med min lärare/mentor” 

 

”Läste informationspapper”  



19 
 

 
 

Figur 6: Vilket stöd och vilken information eleverna ansåg sig ha fått av studie- och 

yrkesvägledaren inför gymnasievalet  
 

På frågan om eleverna ansåg att stödet studie- och yrkesvägledaren gav dem påverkat deras 

framtid svarade 32 elever att deras framtid påverkats, medan 29 elever svarade att det inte 

fanns någon påverkan på framtiden. 
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Figur 7: Om eleverna ansåg att stödet de fått av studie- och yrkesvägledaren påverkat deras 

framtid 

 

Hur eleverna ansåg att stödet påverkat deras framtid 
De flesta svar från eleverna på denna fråga var positiva kommentarer. Flera elever svarade att 

studie- och yrkesvägledarens stöd hjälpte dem att välja rätt program på gymnasiet, vilket de 

ansåg gynnar dem i framtiden. En elev svarade ”jag har varit säkrare på mina val och är 

mycket nöjd”. En annan elev svarade att studie- och yrkesvägledaren hjälpte denne att göra ett 

väl underbyggt val ”det hjälpte mig att göra ett tryggt och säkert val, så jag hamnade på rätt 

program. En elev menade på att tankebanorna ändrades efter de vägledande insatserna ”min 

inriktning. Först tänkte jag på att gå natur, men blev riktad mot teknik. Och det var den 

perfekta linjen för mig. Några andra av de deltagande eleverna menade på att de efter studie- 

och yrkesvägledarens hjälp och stöd valde ett program på gymnasiet som garanterade arbete 

direkt efter examen, en elev svarade att ”jag vet att jag har jobb direkt efter gymnasiet och att 

jag har en grundlig utbildning. En elev svarade att denne ansåg att framtiden påverkats i 

negativ mening i och med att eleven kände att denne hamnade på fel program på gymnasiet. 

”Det kan ha fått mig att välja ett program som inte passar mig, vilket kan leda till framtida 

konsekvenser. 

6.2 Hur nöjda eleverna var med studie- och yrkesvägledningen i 

grundskolan 

På frågan hur eleverna hade upplevt besöket/besöken hos studie- och yrkesvägledaren uppgav 

26 elever att de upplevt det mycket bra, medan 47 elever uppgav att de upplevt det bra. Tre 

elever svarade att upplevelsen av besöket var mindre bra. 



21 
 

 

Figur 8: Hur eleverna upplevt besöket/besöken hos studie- och yrkesvägledaren 

 

På frågan vad eleverna ansåg hade varit bra med studie- och yrkesvägledningen i grundskolan 

var det vanligaste svaret att ”studie- och yrkesvägledaren var engagerad och gav god hjälp” 

vilket 32 elever angav som svar. 31 elever svarade att studie- och yrkesvägledaren var 

lättillgänglig och 31 elever ansåg att studie- och yrkesvägledaren hade haft mycket 

informationer i klassrum. 24 elever svarade att hon/han alltid hade dörren till sitt kontor 

öppen och 22 elever svarade att hon/han befann sig mycket ute i klassrum/övriga lokaler. Tre 

elever kryssade i svarsalternativet ”annat” och endast en elev svarade att hon/han hade 

gruppvägledning. Eleverna som svarade ”annat” uppgav att; ”trevlig/snäll/lätt att prata med, 

”han hjälpte mig med mina gymnasieval” och ”han hade mycket information”. 
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Figur 9: Elevernas positiva erfarenheter av studie- och yrkesvägledningen i grundskolan 

 

Gällande elevernas tillfredsställelse med stödet inför gymnasievalet uppgav 28 elever att de 

var mycket nöjda medan 39 elever uppgav att de var nöjda. Sju elever svarade att de var 

mindre nöjda med det stöd och den hjälp studie- och yrkesvägledaren gav inför 

gymnasievalet. 

 



23 
 

Figur 10: Hur belåtna eleverna kände sig med studie- och yrkesvägledningen inför 

gymnasievalet 

 
Vad eleverna ansåg fungerade extra bra med studie- och yrkesvägledningen 

Flera elever lämnade kommentarer i enkäten på vad de ansåg var bra. Alla handlade om att 

studie- och yrkesvägledaren var engagerad, kunde sin sak och var lätt att prata med. En elev 

uttryckte att studie- och yrkesvägledaren var väldigt engagerad och hjälpsam ”att hon var så 

engagerad och ville lära känna en innan hon gav vägledning. Att hon fixade information om 

man hade frågor kring praktiska saker som flytt, busskort osv.” En annan elev pekade på att 

denne kände sig väl emottagen ”hon var snäll och otroligt engagerad. Man var alltid 

välkommen”.  

  

6.3 Vad eleverna ansåg behövde förbättras med studie- och 

yrkesvägledningen i grundskolan 

Den vanligaste negativa erfarenheten av studie- och yrkesvägledningen hos eleverna var att 

studie- och yrkesvägledaren sällan var på skolan, vilket 21 elever angav som svar. 11 elever 

svarade att studie- och yrkesvägledaren mest befann sig på sitt rum med stängd dörr och 10 

elever svarade att hon/han inte hade några informationer i klassrummet. Åtta elever svarade 

att studie- och yrkesvägledaren inte hade tid att ta emot dem trots att de sökte hjälp och stöd 

och sju elever kryssade för svarsalternativet ”annat”. 6 elever svarade att studie- och 

yrkesvägledaren var oengagerad och att de inte hade fått den hjälp de sökte/behövde och 5 

elever svarade att denne var svår att få tag i via telefon. De elever som kryssade för ”annat” 

uppgav att; 

”Han gav för lite motivation till gymnasieval. Bara fakta”. 

 

”Ute ur rummet” 

 

”Visste inte så mycket om programmen på gymnasiet”  
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Figur 11: Elevernas negativa erfarenheter av studie- och yrkesvägledningen på grundskolan 

 

Elevernas åsikter om vad som kunde förbättras med studie- och yrkesvägledningen i 
grundskolan 
Flera elever svarade på denna fråga att de ansåg att tillgängligheten till studie- och 

yrkesvägledningen kunde förbättrats”det skulle vara mycket bättre om hon/han är mycket 

oftare på skolan”. En annan elev ansåg att det borde vara inplanerade samtal regelbundet, 

istället för att eleverna själva skulle söka upp studie- och yrkesvägledaren ”istället för att 

själv behöva söka hjälp så borde de ha fler individuella samtal med varje elev. Ett varje 

termin eller varje årskurs”.  

 

Några elever uttryckte att vägledningen borde starta tidigare än den gjorde ”börja informera 

om olika utbildningar tidigare (och göra det på ett roligt/intressant sätt). En annan elev 

menade att ”man måste tänka vilket program eller vad man vill bli innan man går ut 9an. Bra 

att ha många betyg, för det blir lättare att komma in på gymnasiet”. 

 

Några elever eftersökte mer vägledning i samtalen ”mer hjälp kring vad man ska välja istället 

för att nästan ge tips”. Andra svar handlade om mer diskussion kring självkännedom vilket 

framkom genom svar som; ”mer motiverande snack. Fråga mer efter intressen. Fråga om 
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drömjobb och drömframtid, drömsnack” samt ”fler individuella samtal. Mer information om 

vad man kan bli efteråt. Fokusera på vad man själv tycker om”. 

 

En annan elev sa tvärtom att denne önskade mer information om gymnasiet och föreslog att  

vägledaren skulle tipsa eleverna om passande program”ge förslag på linje utifrån betyg och  

personlighet”.  
 

6.4 Elevernas förväntningar på studie- och yrkesvägledningen i 

grundskolan 
På frågan vad eleverna förväntade sig för hjälp och stöd av studie- och yrkesvägledaren inför 

gymnasievalet svarade 60 elever att de förväntade sig att de skulle få allmän information om 

gymnasiet av studie- och yrkesvägledaren. 44 elever svarade att de förväntade sig individuella 

samtal medan 36 elever svarade att de förväntade sig att de skulle få besöka öppet hus på 

gymnasieskolan. 16 elever svarade att de förväntade sig att de skulle få följa med på ett 

program på gymnasieskolan under en dag och två elever förväntade sig att de skulle få delta i 

gruppvägledning. Ingen elev kryssade i alternativet ”annat”. 

 

Figur 12: Vilken information och vilket stöd eleverna förväntade sig av studie- och 

yrkesvägledaren inför gymnasievalet 
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På frågan i vilken årskurs eleverna tyckte att första mötet med studie- och yrkesvägledaren 

borde ske svarade två elever att de ansåg att det borde ske före årskurs 7 och 18 elever 

kryssade i årskurs 7 som svar. Nästan hälften av eleverna, 45 st, svarade i årkurs 8. 12 elever 

ansåg att första mötet borde ske i årskurs 9. 

 

Figur 13: Elevernas åsikter om när första mötet med studie- och yrkesvägledaren borde ske 

7. Analys 

7.1 Elevernas erfarenheter av studie- och yrkesvägledningen 
Resultatet visade att majoriteten av eleverna i denna studie hade träffat studie- och 

yrkesvägledaren minst en gång, de flesta hade träffat denne flera gånger. Endast 2 elever hade 

aldrig besökt studie- och yrkesvägledaren. Den vanligaste anledningen till besöket var att 

eleverna sökt stöd inför det kommande gymnasievalet. Detta är i enlighet med Lgr11 

(Skolverket, 2011) där det går att läsa att alla elever ska få stöd och vägledning för att kunna 

välja fortsatt utbildning. Även i Arbete med studie- och yrkesvägledning - Skolverkets 

allmänna råd med kommentarer (Skolverket, 2013) går att läsa att eleverna ska få tillgång till 

vägledningssamtal för att diskutera sina framtida val och få information om de valmöjligheter 

som finns.  
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Stödet inför gymnasievalet hade till största delen bestått av indivuduella samtal och 

information gällande gymnasiet i klassrummet som vägledaren hållt i. Majoriteten av eleverna 

sa att de var nöjda med vägledningen inför gymnasievalet, endast 7 elever var missnöjda. 

Liknande resultat går att se i Lovén (2000) där eleverna ansåg att de hade fått både 

information och fått möjlighet till individuella samtal för att diskutera sin situation.  

 

En större del av eleverna svarade att de hade fått diskutera självkännedom under samtalet med 

vägledaren. Peavy (1998) menar i sin konstruktivistiska vägledning att vägledaren ska hjälpa 

den sökande att skapa egenmakt över sitt liv, genom att se individen i hela dess sammanhang 

och hjälpa denne att själv skapa sitt liv och bygga sin plats i samhället. I Lovén (2000) 

menade vägledarna att målet med vägledningen var att öka elevernas självkännedom. I 

jämförelse med denna studie visar Dresch och Lovén’s studie (2010) samt Lovén (2000) ett 

sämre resultat när det handlade om ifall eleverna fått diskutera självkännedom. I båda 

studierna ansåg de flesta eleverna att de inte hade fått diskutera/fått ökad självkännedom 

genom samtalet.  

 

När det gällde frågan om studie- och yrkesvägledningen påverkat elevernas framtid var svaren 

relativt jämna. Av dem som svarade ja och lämnade en förklaring till svaret, menade alla 

elever utom en att framtiden påverkats positivt av studie- och yrkesvägledningen de erbjudits. 

De elever som svarade att framtiden påverkats positivt motiverade detta med att de var 

säkrare på sina val efter att ha besökt och samtalat med studie- och yrkesvägledaren på 

skolan. Dresch och Lovén (2010) visade liknande resultat, där eleverna efter de gjort sitt 

gymnasieval var nöjda, ansåg att studie- och yrkesvägledaren sett dem och de alla hade 

kommit in på sina förstahandsval. 

 

Elevernas åsikter i denna studie angående positiva och negativa åsikter om studie- och 

yrkesvägledaren skiljde sig åt. Många ansåg att vägledaren varit engagerad, tillgänglig och 

kunnig. Samtidigt ansåg många andra att vägledaren sällan fanns på plats och en del ansåg att 

vägledaren bara gav information och saknade själva vägledningen. I Lovén (2000) uppgav de 

flesta eleverna att de hade fått både bra information och hade fått prata om sin situation med 

vägledaren. Samtidigt uppgav en del elever i samma studie att de inte förstod vägledaren och 

att det mest förekom upprepningar under samtalet. I Dresch och Lovén (2010) menade många 
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av eleverna att de inte visste vilken hjälp de kunde få hos studie- och yrkesvägledaren och en 

av de deltagande vägledarna menade att denne var rädd att samtalen mest handlade om 

information och att den viktiga vägledningen därmed missades.  

 

Elevernas förslag till förbättringar med studie- och yrkesvägledningen i denna studie handlade 

om att vägledaren borde vara mer lättillgänglig och gärna kunde ha planerade samtal med alla 

istället för att eleverna själva skulle söka upp vägledaren. Många elever ansåg att 

vägledningen borde starta tidigare än åk 9. Vägledarna i Lovén (2000) ville börja med 

vägledningen tidigare men menade att det var svårt på grund av tidsbrist. Några av eleverna i 

min studie nämnde i en fråga med öppet svarsalternativ att de ville ha mer vägledning istället 

för att studie- och yrkesvägledaren skulle ge mycket information och nästan gav tips om vad 

de skulle välja för program på gymnasiet. Mer diskussion om drömmar och elevernas 

intressen föreslogs. I Hägg och Kuoppas trestegsmodell för vägledningssamtal är en stor del 

av processen att vidga perspektiv hos klienten, för att få denne att se vägar och möjligheter 

klienten inte tänkt på tidigare. (Hägg  och Kuoppa, 2007) 

7.2 Elevernas förväntningar på studie- och yrkesvägledningen 

Nästan alla elever förväntade sig att de skulle få allmän information om gymnasiet av studie- 

och yrkesvägledaren och drygt hälften förväntade sig att få gå på öppet hus på gymnasiet. 

Några elever förväntade sig att få följa med på ett program på gymnasiet under en dag. Lite 

mer än hälften förväntade sig att få tala individuellt med vägledaren. Lindh (1997) kom i sin 

studie fram till liknande resultat, där eleverna förväntade sig att få svar på de funderingar som 

fanns och eleverna såg också fram emot samtalet och ansåg det vara viktigt. Många av 

eleverna i samma studie hade dock en oklar uppfattning om vad ett vägledningssamtal innebär 

och vad de kunde få ut av det. Även i en utvärdering av Skolverket (2005) går att läsa att 

eleverna hade höga förväntningar på studie- och yrkesvägledningen, men att de flesta 

kommuner inte hade definierat målen för detta, vilket gjorde att tillgången till vägledning inte 

kunde garanteras. 

 

Många av eleverna i denna studie ansåg att studie- och yrkesvägledningen borde starta 

tidigare än i årskurs 9. Många av eleverna ansåg att den borde börja i årskurs 8. Vägledarna i 

Lovén (2000) uppgav att tiden inte räckte till för att börja med vägledningen tidigare. Dessa 

vägledare menade också att de överlag inte nådde upp till målen som fanns för vägledningen, 
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på grund av tidsbristen. I en utvärdering av Skolverket (2007) framgick det att eleverna 

önskade mer tid överlag till individuella samtal.  

8. Diskussion 

8.1 Elevernas erfarenheter av studie- och yrkesvägledningen 

Det främsta resultat visade att nästan alla elever träffat studie- och yrkesvägledaren minst en 

gång och att de fått hjälp och stöd inför gymnasievalet, främst genom individuella samtal, 

information i klassrum samt möjligheten att få delta i öppet hus på gymnasiet. Detta var vad 

jag trodde innan studien gjordes, att de flesta skulle träffat vägledaren och fått något slags 

stöd inför valet till gymnasiet. Samma resultat har visats i tidigare studier, bland annat i 

Lovén (2000). Vad jag inte förväntade mig var att så pass stor andel av eleverna skulle ha 

besökt studie- och yrkesvägledaren på någon annans inrådan, här lärarnas. Jag trodde att de 

flesta elever själva skulle ha sökt upp vägledaren för att få hjälp och stöd inför valet. Det var 

lite intressant att det främst var lärare som uppmuntrat eleverna att söka sig till studie- och 

yrkesvägledaren och att eleverna följt deras råd. Hade eleverna diskuterat sina val och 

funderingar med lärarna, eller var det helt enkelt så att lärarna uppmanade alla sina elever att 

besöka studie- och yrkesvägledaren? 2 av eleverna hade aldrig träffat studie- och 

yrkesvägledaren och jag hade hoppats på att alla eleverna skulle svara att de träffat denne. 

Idag finns det så många olika val när det gäller gymnasiet och jag tror att många elever inte 

känner till alla olika möjligheter som finns, vilka studie- och yrkesvägledaren kan informera 

om. Gällande diskussion kring självkännedom hade jag hoppats att fler än hälften av eleverna 

skulle svara att detta tagits upp under vägledningssamtalet i och med att ett vägledningssamtal 

bör handla om eleven, dess intressen, styrkor och svagheter. Hägg och Kuoppa (2007) tar i sin 

trestegsmodell upp vikten av att se klienten i dennes situation och vidga perspektiven genom 

att se nya möjligheter, vilket jag ser som ett inslag i begreppet självkännedom.  

 

Ungefär hälften av eleverna svarade att studie- och yrkesvägledningen påverkat deras framtid. 

Jag förväntade mig att en större andel skulle svara att framtiden påverkats, oavsett om det var 

åt det positiva eller negativa hållet. Alla utom en av dem som svarade på följdfrågan om hur 

framtiden påverkats, menade på att det var åt det positiva hållet, vilket visade på att de var 
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nöjda med vägledningen de fått i grundskolan. Det hade varit intressant att få veta varför 

eleverna som svarade att framtiden inte påverkats tyckte så. Kan det vara så att de redan var 

säkra på sina val när de träffade studie- och yrkesvägledaren och denne därmed inte 

påverkade elevens framtid på något sätt? Det skulle också kunna vara så att eleverna vid 

tillfället de fyllde i enkäterna inte hunnit reflektera över om vägledning påverkat deras 

framtid, de hade vid mitt besök inte hunnit gå klart sitt första år på gymnasiet.  

 

Många elever nämnde att vägledaren var engagerad och lättillgänglig. Det är naturligtvis 

glädjande eftersom alla elever ska ha tillgång till studie- och yrkesvägledning enligt Lgr11 

(Skolverket, 2011). Tyvärr svarade många elever också raka motsatsen, att vägledaren inte 

kunde nås, inte hade tid och sällan befann sig på skolan. Många studie- och yrkesvägledare är 

idag ansvariga för flera olika skolor och har i vissa fall väldigt många elever vilket 

naturligtvis skulle kunna vara en förklaring till detta. I tidigare studier, bland annat Lovén 

(2000) vittnade vägledare om tidsbristen, de hann inte börja med vägledningen förrän i 

årskurs 9. Dessa vägledare menade också på att de inte nådde upp till målen de själva ställt 

upp på grund av bristen på tid. Många elever i denna studie önskade att vägledningen skulle 

börja tidigare, troligtvis för att de i och med det skulle ha mer tid till godo både för besök hos 

studie- och yrkesvägledaren men kanske också för att själva hinna fundera mer kring sina 

utbildningsval och sin framtid. Som blivande studie- och yrkesvägledare känner jag 

naturligtvis att jag vill ha tid och möjlighet till att kunna träffa alla mina elever, men jag 

förstår samtidigt problematiken med tidsbristen. Eftersom det går att läsa i både Lgr11 

(Skolverket, 2011) samt Skollagen (SFS 2010:800) att alla elever ska ha tillgång till studie- 

och yrkesvägledning känns det skrämmande att det på vissa skolor kanske kan vara så att 

tidsbristen gör att eleverna inte får vägledning i den utsträckning de önskar.  

 

Många elever nämnde i de öppna frågorna i denna studie att de önskade mer vägledning 

istället för att vägledaren skulle ge information och nästan råd. En av vägledarna i Dresch och 

Lovén (2010) menade på att denne var orolig att den viktiga vägledningen missades och att 

samtalen mest handlade om information. I samma studie menade flera av vägledarna att det 

var viktigt att eleven själv gjorde valet och att självkännedom borde ligga i fokus för 

vägledningssamtalet. Detta nämner även Peavy (1998)  i sin konstruktivistiska vägledning, 

där han menar att ett av målen för vägledaren är att stötta klienten för att denne ska kunna 
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engagera sig i bland annat studier. Jag tycker det är skrämmande att så pass många elever i 

studien nämnde att de ville ha mer information istället för vägledning. Information om 

gymnasiet går att få tag i på egen hand, via till exempel internet. Jag tycker själva poängen 

med vägledningen missas om bara information ges, även om information är en viktig del i 

arbetet. Jag tror att en osäker elev behöver diskutera bland annat sina intressen, drömmar och 

olika alternativ för att kunna göra ett val som känns bra. Jag tror att endast information 

knappast kan hjälpa en så pass ung individ att välja vilken väg de ska gå genom sitt studie- 

och yrkesliv. I Lindh (1997) går att läsa att många elever hade en vag uppfattning om vad ett 

vägledningssamtal går ut på. Kan det vara så att många elever idag inte vet vad studie- och 

yrkesvägledaren kan erbjuda och tror att de bara kan få information om de olika programmen 

som finns? Jag tror genom personliga erfarenheter att detta kan vara en rimlig förklaring. Det 

innebär att studie- och yrkesvägledare måste marknadsföra sig själva bättre och informera om 

vad de med sin kompetens kan erbjuda eleverna. 

8.2 Elevernas förväntningar på studie- och yrkesvägledningen 

Att eleverna i denna studie förväntade sig att få information i större utsträckning än de 

förväntade sig att erbjudas vägledande samtal med studie- och yrkesvägledaren var något som 

förvånade mig. Detta skulle återigen kunna bekräfta att det kan finnas en brist i uppfattningen 

av vad en studie- och yrkesvägledare kan göra för eleverna. Kan det vara så att eleverna tror 

att vägledaren bara har en informerande roll och inte vet att de även kan erbjuda samtal och 

vägledning, vilket kan leda till att eleven kommer fram till ett val inom utbildning och 

framtida yrke som denne kan känna sig säker och nöjd med? Efterfrågan på 

gruppvägledningen i denna studie var nästan obefintlig, endast 2 elever hade det som en 

förväntning. I den tidigare forskning som jag tagit upp i denna studie fanns väldigt lite om 

gruppvägledning. I Skolverkets kvalitetsgranskning (2007) går att läsa att flera elever önskade 

delta i gruppvägledning och hade funnit det intressant att höra hur andra elever resonerade. 

Jag personligen tycker det är lite synd att gruppvägledning är så sällsynt. Jag tror det skulle 

kunna hjälpa en del elever med sina val att få delta i vägledningsövningar och samtal i grupp, 

att få höra hur andra tänker och resonerar kring utbildning och arbdetsliv. Jag tror vissa elever 

skulle kunna få många nya infallsvinklar och perspektiv på sitt eget liv och sina egna val 

genom gruppvägledning. 
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Förslag till vidare forskning 
I min studie har jag fått svar på de frågor jag ställde. Under arbetets gång har nya funderingar 

väckts till liv. En del elever i den tidigare forskningen uppgav att de inte visste vad studie- 

och yrkesvägledaren kunde göra för dem och att de inte visste vad ett vägledarsamtal går ut 

på. Samtidigt nämnde studie- och yrkesvägledare samma sak, att eleverna inte visste vad de 

kunde erbjuda. En undersökning kring hur detta skulle kunna förbättras skulle vara intressant. 

Hur skulle vi kunna göra för att medvetandegöra eleverna om vad studie- och yrkesvägledarna 

kan göra för dem? Jag tror att eleverna i större utsträckning måste veta vad studie- och 

yrkesvägledarna kan erbjuda dem för att överlag kunna förbättra vägledningen i dagens 

samhälle. Om eleverna visste vad vägledaren kan bidra med kanske fler skulle söka sig till 

dessa. Något som nästintill inte förekom i varken den tidigare forskningen eller i denna studie 

var gruppvägledning. Väldigt få elever förväntade sig att få delta i gruppvägledning och ingen 

hade gjort det. Det hade varit intressant att göra en studie om gruppvägledning för att se hur 

många som deltagit i sådan, vad de har för erfarenheter av den och vad de tycker den har gett 

dem.
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Bilaga 1 
Enkät 
 
Hej! 
Jag läser mitt sista år på studie- och yrkesvägledarprogrammet på universitetet. Jag håller på 
att skriva mitt examensarbete som handlar om elevers förväntningar och erfarenheter av 
studie- och yrkesvägledningen i grundskolan. Jag skulle därför vilja att ni fyller i denna enkät 
så jag kan få en uppfattning om hur ni har upplevt studie- och yrkesvägledningen ni fick i 
grundskolan. Deltagandet i enkäten är frivilligt och era svar kommer att vara helt anonyma.  
 
Tack på förhand! 
 
Jag är:  

� Kille    
� Tjej 
 

Vilken erfarenhet har du av studie- och yrkesvägledningen på grundskolan? 
� Jag träffade studie- och yrkesvägledaren en gång 
� Jag träffade studie- och yrkesvägledaren flera gånger 
� Jag träffade aldrig studie- och yrkesvägledaren 
� Jag försökte få kontakt med honom/henne men träffade aldrig honom/henne 
� Jag visste inte att det fanns en studie- och yrkesvägledare på skolan 

 
Om du träffat studie- och yrkesvägledaren, vilken var anledningen? 

� Prao 
� Gymnasieval 
� Funderingar kring yrken 
� Annat: 

……………………………………………………………………………………………………………
………………………. 
 

Var det du själv som tog initiativ att söka upp studie- och yrkesvägledaren? 
� Ja 
� Nej 

 
Om du svarat nej på föregående fråga, hur kommer det sig att du tog kontakt med 
studie- och yrkesvägledaren? 

� Mina föräldrar/övrig släkt tyckte jag skulle kontakta honom/henne 
� Mina lärare tyckte att jag skulle kontakta honom/henne 
� Mina vänner tyckte att jag skulle kontakta honom/henne 
� Någon annan tyckte jag skulle kontakta honom/henne 



 
 

 
Hur upplevde du besöket hos studie- och yrkesvägledaren? 

� Mycket bra 
� Bra 
� Mindre bra 

 
Fick du chans att diskutera dina starka/svaga personliga sidor hos studie- och 
yrkesvägledaren? 

� Ja 
� Nej 

 
Vad anser du var bra med studie- och yrkesvägledningen i grundskolan? Kryssa i max 3 
alternativ. 

� Hon/han var lätt tillgänglig 
� Hon/han var ute mycket i klassrummen/övriga lokaler 
� Hon/han hade mycket informationer i klass 
� Hon/han hade gruppvägledning 
� Hon/han hade alltid dörren öppen 
� Hon/han var mycket engagerad och gav god hjälp 
� Annat: 

……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….… 
 

Vad anser du var mindre bra med studie- och yrkesvägledningen i grundskolan? Kryssa 
i max 3 alternativ. 

� Hon/han var sällan på skolan 
� Hon/han befann sig mest på sitt rum med stängd dörr 
� Hon/han hade inga informationer i klassrummet 
� Hon/han var svår att få tag i via telefon 
� Hon/han hade inte tid att ta emot mig 
� Hon/han kändes oengagerad och jag fick inte den hjälp jag sökte 
� Annat: 

……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………… 
 

Vilket stöd och vilken information fick du/tog del av inför gymnasievalet? Kryssa i max 
3 alternativ. 

� Information i klassrum av studie- och yrkesvägledaren 
� Individuella samtal med studie- och yrkesvägledaren 
� Jag deltog i gruppvägledning som studie- och yrkesvägledaren höll i 
� Jag deltog i öppet hus på gymnasieskolan 
� Jag gjorde studiebesök på gymnasiet som studie- och yrkesvägledaren ordnade 



 
 

� Annat: 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………. 
 

När du skulle göra ditt gymnasieval, vilken hjälp förväntade du dig av studie- och 
yrkesvägledaren? Kryssa i max 3 alternativ. 

� Allmän information om gymnasiet (program, ansökan t.ex) 
� Individuella samtal med studie- och yrkesvägledaren 
� Gruppvägledning 
� Möjlighet att besöka öppet hus på gymnasieskolan 
� Möjlighet att under en dag följa med på ett program 
� Annat: 

……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………… 
 

Är du nöjd med hjälpen/stödet du fick av studie- och yrkesvägledaren inför 
gymnasievalet? 

� Mycket nöjd 
� Nöjd 
� Mindre nöjd 

 
Har stödet du fått påverkat din framtid? 

� Ja 
� Nej 
 

Om du svarat ja på föregående fråga, hur har det påverkat dig och din framtid? 
 
Finns det något med studie- och yrkesvägledningen du tyckte fungerade extra bra? Vad 
i så fall? 
 
Finns det något du tycker kan förbättras med studie- och yrkesvägledningen i 
grundskolan? Ge max tre förslag. 
 
I vilken årskurs tycker du att elever ska få träffa studie- och yrkesvägledaren första 
gången? 

� Åk 7 
� Åk 8 
� Åk 9 
� Tidigare än åk 7 

 
Tack för din medverkan! 
 


