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Sammanfattning 

Vägledning kan ske på livets alla plan. I professionell vägledning används verktyg för att 
strukturera upp och hjälpa den sökande i deras behov. En utbildning som leder till 
vägledarkompetens är studie- och yrkesvägledarprogrammet. Denna studie har syftat till att 
försöka förstå hur utbildade studie- och yrkesvägledare arbetar med metoder, modeller, 
karriärteorier och samtalsfärdigheter som de fått utbildning i. Studien har även avsett att 
analysera utsträckningen av användandet utifrån ett retroperspektiv från deras utbildningstid. 
Den teoretiska utgångpunkten för studien har varit Svedbergs (2007) Läranderum med fyra 
lärandedimensioner. För att söka förståelse för hur vägledningsverktygen används har en 
kvalitativ intervjustudie genomförts med sju utbildade studie- och yrkesvägledare inom 
högskolan. I studien framkom det att vägledarna främst uttryckte att de använder sig av Egans 
samtalsmodell och samtalsfärdigheter i vägledning. Karrärteorier och övriga metoder och 
modeller används inte i samma utsträckning. Enligt studien är orsaken bakom detta att Egans 
samtalsmodell lärdes ut på ett sätt som bidragit till att alla dimensioner i läranderummet blev 
tillgodosedda i motsats till de övriga verktygen som tolkats ha haft ett kollapsat läranderum 
under inlärningen. 

Nyckelord: Karriärteorier, Lärande, Metoder, Modeller, Samtalsfärdigheter, Vägledning 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Förord 

Ett varmt tack riktas till 

vår tålmodiga och välkomnande handledare Svante Åberg som villigt hjälpt 
oss och tidigt följt med oss när vi åkt berg&dalbana, trots att du aldrig 

(metaforiskt uttryckt) blivit erbjuden åksjuketabletter. 

 

Våra betydelsefulla nära i livet som trott på vår förmåga genom åkturens alla 
kraftiga svängar. 

 

Vår klasskamrat, kompanjon och fina studiesällskap Ida Dahlberg som delat 
blod, svett och tårar med oss under resan. Du har varit ett bälte och en axel att 

luta mot vid eventuell olycka. 

 

Sist och främst: Tack till varandra och de underbara vägledare som delat med 
sig till oss. Tillsammans har vi utgjort den räls som gjort det möjligt att färdas 

framåt. 
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1. Inledning  

Utbildningsstatistik från SCBs årsbok 2014 visar att utbildningsalternativen blir fler med 
tiden och att svenskarna studerar på en högre nivå än tidigare. Enligt 
utbildningsdepartementet (SOU, 2001:46) är inte kopplingen mellan utbildning och arbete 
lika tydlig idag som förr trots att vi har utvecklat ett kunskapssökande samhälle. Historiskt 
sett lärde människan genom att observera, vara delaktig och ta efter lärdom. Det blev tydligt 
för den deltagande vilket syfte kunskapen hade i relation till arbetsuppgifterna.  

Studier visar att elever och arbetstagare upplever det mer motiverande att lära om det som lärs 
ut är meningsfullt, relevant och är kopplat till egna erfarenheter (Tiller 2015, Ellström 1996, 
Skolverket 2000). Ellström et al. (1996) skriver att människan i mötet med ny praktisk eller 
teoretisk kunskap tolkar information i relation till sig själv. Författaren beskriver att ”allt 
lärande handlar om relationen mellan det bekanta och det obekanta”. Dagens utbildningar kan 
därför tänkas ha en viktigare uppgift i att koppla samman utbildningsinnehållet med 
deltagarnas tidigare arbetslivserfarenheter och bakgrund. Detta för att främja lärandet och 
stärka förståelsen för hur den teoretiska kunskapen kan användas i praktiken.  

Många utbildningar använder sig av utvärderingar för att säkerställa kvalitén på 
utbildningsinehållet samt få in studenternas syn, erfarenhet och eventuella förslag på 
förbättringar av lärsituationen. Universitetskanslersämbetet (UKÄ) skriver i sin rapport 
(2014:16) att de och studentkåren efterfrågar en högre grad av kursutvärderingar och feedback 
från utbildningar. De beskriver att de önskar få utvärderingar som visar på att studenternas 
synpunkter på utbildningskvalitén har gjort en skillnad vad gäller det framtida 
utbildningsinnehållet. Högskolelagen (1992:1434) skriver i paragraf 4, att ”Högskolorna skall 
verka för att studenterna tar en aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen.” 

Utbildningar ska ge en formell och specifikt inriktad kompetens. Inom studie- och 
yrkesvägledarutbildningen handlar kompetensen till stor del om vägledning. Under 
utbildningen till studie- och yrkesvägledare utbildas studenter i karriärteorier, metoder, 
modeller och samtalsfärdigheter. Syftet med verktygen är att fungera som ett stöd för 
vägledaren under vägledningssamtalet i praktiken (Person et al, 1980, Skolverket 2013, 
Nelson-Jones 2003). På Umeås universitets hemsida (2014) under studie- och 
yrkesvägledarprogrammet beskrivs det att ”Stor vikt läggs vid förståelse och insikt om människors 
karriärmönster och hur du som vägledare kan hjälpa till att hantera frågor och funderingar kring val av 
utbildning, yrke och karriär.” 

Utifrån vår erfarenhet av praktik och diskussioner med kurskamrater på studie- och 
yrkesvägledarprogrammet finns reaktioner på att skillnaden mellan teori och praktik har varit 
stor. Vägledningsverktygen (som vi har valt att kalla de metoder, modeller, karriärteorier och 
samtalsfärdigheter vi undersökt i studien) används inte i den utsträckning som förväntats och 
det har för vissa varit för lite tid för att hinna lära sig dem utan stress. Det vägledningsverktyg 
som diskuterats mest vad gäller tidssbrist har varit karriärteorierna. Andra reaktioner har varit 
att vissa vägledningsverktyg varit onaturliga och svåra att få in under vägledningssamtal. 
Vissa verktyg är populärare än andra. 

Detta har väckt frågor hos oss som snart ska bli yrkesverksamma vägledare och har gjort detta 
ämne intressant att undersöka för att försöka ge ett alternativt svar på frågan om hur olika 
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faktorer i lärprocessen under utbildningen kan påverka hur vägledare använder 
vägledningsverktyg i yrkespraktiken. 

 

2. Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att se hur utbildade studie- och yrkesvägledare arbetar med 
karriärteorier, metoder, modeller och samtalsfärdigheter samt försöka förstå utsträckningen av 
användandet utifrån ett konstruktivistiskt lärandeperspektiv med utgångspunkt i Svedbergs 
Läranderum. Med nedanstående frågeställningar avses syftet svaras. 

 

- Hur arbetar studie- och yrkesvägledarna med vägledningsverktygen? 

- Hur kan utsträckningen av verktygen som används förstås utifrån ett retroperspektiv 
på utbildningstidens lärsituation? 

 

Begreppsdefinitioner 

- Retroperspektiv- ser tillbaka på något som hänt tidigare 

- Sökande- är de som söker upp vägledning hos en vägledare. 

- Vägledningsverktyg- Metoder, modeller, karriärteorier och samtalsfärdigheter som 
används i vägledningssamtal av vägledare. 

- Lärande- kan ses som en förändring där en individ tar till sig ny bestående kunskap 
som kan vara till nytta under en längre period (Ellström et al. 1996) 

- Kompetens-  Att en individ behärskar något, kopplat till en situation (Illeris,2013) 
- Eklektiskt- Ett arbetssätt där vägledare blandar olika verktyg istället för att arbeta med 

enbart ett. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

3. Bakgrund 

Vägledning 

Vägledning är ett brett begrepp som innefattar en mängd olika aspekter i en 
vägledningsprocess. De redskap som lärs ut är metoder, modeller, karriärteorier och 
samtalsfärdigheter. Vägledningsverktygen är tänkta att användas som hjälpmedel för 
vägledaren att tolka, analysera och hjälpa klienten att finna en bra lösning. Dessa fungerar för 
att sätta ramar och ge samtalet en tydlig struktur. De teorier som vägledaren tolkar de 
sökandes karriärutveckling ifrån benämns som karriärteorier och förklarar hur människan 
fungerar när hen gör val, fattar beslut eller löser problem gällande deras karriär (Nelson-
Jones, 2003; Skolverket, 2013; Person et al, 1980). 

Skolverket (2013) beskriver att vägledning kan ses utifrån olika perspektiv. I ett större 
perspektiv innefattar vägledning allt som gör att eleverna får kunskap som de behöver för att 
göra väl grundade val. I ett mindre perspektiv beskrivs vägledning i form av 
vägledningssamtal gruppvis eller enskilt med studie-och yrkesvägledare där samtalen vilar på 
både modeller och en väglednings- och karriärteoretisk vetenskaplig grund  Hägg och Kuoppa 
(2007) beskriver också att vägledning kan vara både i grupp och enskilt. 

Det den sökande behöver ska i första hand vara fokus i vägledningen samt att hjälpa den 
sökande att kunna fatta välgrundade beslut. Teorierna i vägledning härstammar från olika 
psykologiska, sociologiska och pedagogiska skolor (Skolverket, 2013; Nelson-Jones, 2003). 

Person et al. (1980) beskriver vägledning som en process där den sökande får möjlighet att få 
utveckla sig själv. Vägledning kan bedrivas i mer eller mindre utsträckning i vardagen och 
beskrivs enligt Persson et al. behöva innehålla vissa komponenter för att vara värdig att kallas 
vägledning. ”För det första måste det föreligga ömsesidig tillit mellan människorna som deltar. Och i varje fall 
vägledaren måste ”förstå” den vägledda ur någon aspekt måste samtalet resultera i att den man kallar ”sökande” 
ändrar sin attityd och, på sikt, sitt handlingsmönster i något hänseende” (ibid.1980,s.26-27). 

Hägg och Kuoppa (2007) beskriver också vägledningssamtalet som en hjälpande funktion 
med intentionen att finna tillvägagångssätt för individen att möta eventuella svårigheter och ta 
vara på möjligheter i den situation som vägledningen berör. Vägledning kan enligt Amundson 
(2000) beröra livets alla olika aspekter och inte enbart arbetsrelaterade frågor hos den 
sökande. Han menar att yrkesliv och privatliv ofta hänger samman och påverkar varandra, 
vilket gör att anledningen bakom uppsökandet av vägledning kan variera (ibid, 2000, Peavy, 
2004). Egan (2010) beskriver att det finns olika sorters vägledning och att dessa utförs av 
hjälpare. Hjälpare är alla som utför vägledning, både professionellt utbildade och andra som 
möter individer i behov av hjälp eller livsvägledning. En annan som benämner vägledning 
genom hjälpande är Nelson-Jones (2003). Han beskriver vägledare med begreppen hjälpare 
och behandlare, där hjälparen har liknande roll som Egan beskriver och att behandlare är de 
som har någon terapeutisk eller rådgivande utbildningsbakgrund. En yrkesgrupp som 
författaren nämner under begreppet behandlare är studie- och yrkesvägledare. 
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Karriärteorier 

Som tidigare beskrivits finns karriärteorier som ett vägledningsverktyg. Dessa syftar till att 
försöka förklara hur individer gör karriärval, vad som påverkar och vad som kan vara problem 
i valsituationer. Karriärteorier kan fungera som en teoretisk utgångpunkt för vägledaren att 
strukturera upp samtalen genom. När en sökande kommer till en vägledare kan vägledaren 
med kunskap i karriärteorier känna igen den sökandes berättelse i någon av karriärteorierna 
och därigenom hitta ett passande sätt att arbeta tillsammans med den sökande (Person et.al, 
1980). 

Holland John L. Theory of Personalities in Work Environments 

Teoretikern John L. Holland utformade en teori och metod med grundtanken i ett 
matchningstänk mellan personliga egenskaper och arbetsmiljöns egenskaper.  

Holland menar att för att en människa ska trivas i sitt arbete bör människan ha liknande 
egenskaper som arbetet. Teorin talar för att människan gärna eftersträvar att finna yrken som 
innefattar aktiviteter som passar hennes främsta egenskaper.  

Han beskriver att arbeten grovt kan delas in i olika sex dominerande egenskaper och likaså 
kan människans personlighet. När en individs egenskaper och yrkets egenskaper har en hög 
matchning kallar Holland detta för en hög kongruens. 

Hollands teori kan beskrivas i en sexhörnig modell. Varje hörn har en egenskap och ju 
närmare hörnen står varandra desto mer lika är egenskaperna varandra.  

Genom att fylla i ett intresseinventorietest där den sökande får fylla i ja och nej på följande 
fyra områden: intressen, kompetenser, erfarenheter och ambitioner får den sökande fram sina 
tre-fyra mest dominerande egenskaper som vägledaren sedan kan matcha mot en yrkesbank 
och likaså undersöka hur de står i relation till varandra i sexhörningen (Brown et al, 2002, 
Andergren, 2014) 

John D. Krumboltz, Planned Happenstance theory 

I teorin utgår Krumboltz från att både arv och uppväxtmiljö har utvecklat olika karaktärsdrag 
hos individen. Han beskriver att vår miljö kan ha en positiv eller negativ påverkan på hur vi 
lär oss och hur vi tar till oss nya oplanerade händelser och omvandlar dessa till kunskap. 
Individen väljer inte sin uppväxtmiljö eller det sociala sammanhang som formar hen, men kan 
ändå låta dem ha ett inflytande genom att agera inom de föreställningar som hen fått med sig. 
De olika attityderna som individer får med sig leder till att de blir olika öppna för att fånga 
upp lärtillfällen i den oförutsägbara vardagen, detta benämner Krumboltz som Open-
mindedness. För att öka öppenheten för vardagligt och oplanerat lärande beskriver teorin fem 
egenskaper som främjar detta. Det första handlar om att vara nyfiken och utforska det 
individen själv inte vet för att då komma över något som kan vara bra för 
kompetensutvecklingen. Det andra handlar om att vara uthållig trots att det kan dyka upp 
hinder vid de nya situationerna. Det tredje är att vara flexibel och anpassa sig efter situationen 
så att inte tillfällena går en ur händerna.  Den fjärde egenskapen handlar om att se på 
situationerna optimistiskt snarare än fokusera på de negativa och bli begränsad, samt våga 
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lämna trygghetszonen och vara risktagande som är den femte egenskapen för att utveckla 
öppenhet. 

En vägledare som arbetar utifrån Krumboltz karriärteori kan hjälpa den sökande att utforska 
sin öppenhet genom att ge utforskande uppgifter som främjar öppenheten. (Kathleen E. 
Mitchell et al. 1999; Andergren,2014). 

CIP- A cognitive information processing approach to career problem solving 

CIP är en kognitivistisk teori som syftar till att förstå och hjälpa individer fatta beslut, 
kompetensutvecklas och hantera svårigheter som har med karriären att göra. 

CIP teorin kan beskrivas i en figur som föreställer en pyramid. I 
botten av pyramiden (3 och 4) finns människans kunskaper om sig 
själv och yrken. För att individen ska kunna fatta goda karriärbeslut 
behöver hen ha insikt i sig själv och yrken. I pyramidens mittenparti 
förklaras processen från det att individen insett att den inte befinner 
sig där den önskar sig vara, tills dess att individen formulerat en 

handlingsplan för att nå dit den vill. Processen kallas CASVE och liknas med en cykel.  

CASVE-cykeln beskrivs börja med individen märker att denne behöver fatta ett nytt beslut 
eftersom den inte är nöjd där den är. Individen börjar analysera sig själv och hur det kommer 
sig att den inte är nöjd. Individen börjar därefter se över de möjliga alternativen denne har. 
Hen beslutar sig för något av alternativen och väljer därefter att antingen arbeta eller att 
studera. Hen gör sedan upp en handlingsplan för att förverkliga det valda alternativet och är 
till sist tillfreds med det medvetna tagna valet. Här kommer individen att befinna sig i 
pyramidens övre skikt som är 1. Väl i pyramidens topp beskrivs metakognitionen som handlar 
individens egen insiktsnivå i sina tankeprocesser, inre dialoger inför handlingar.  

En vägledare som arbetar utifrån CIP-teorin låter fokus ligga på den kommunikativa aspekten 
i samtalet för att arbeta med CASVE-cykeln. Vägledningen utgår ifrån var i cykeln individen 
befinner sig och vad denne behöver veta mer om för att fatta ett gott beslut(Brown et al. 2002; 
Andergren, 2014). 

Mark L. Savickas - Career Construction Theory 

Teorin talar om att en individs bakgrund spelar roll i karriärutvecklingen. Individer utvecklar 
en självbild utifrån uppväxten och olika roller för att hantera situationer och nå mål. Dessa 
aspekter påverkas av individens förebilder. Teorin menar att individer ofta fattar val utefter 
den självbild och agerar genom de roller de har. 

Teorin talar om att individer har inre och yttre roller och att är det de inre egenskaperna som 
individen identifierar sig med som hen bör införliva i arbetet för att uppleva det som 
meningsfullt. Likaså bör det råda en balans mellan rollerna. 

Teorin menar alltså på att det inte är en händelse som påverkar våra val utan att det snarare är 
en lång rad av sociala aspekter som har inflytande på hur vi formar vår självbild och de roller 
som vi kommer att agera genom. Den lägger en tonvikt vid att människan vill konstruera 
karriärvalen så de passar självuppfattningen. 
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En vägledare som arbetar med Savickas karriärteori arbetar med personens berättelse för att 
undersöka sökandes förebilder, nutida roller och värderingar. Ofta ligger fokus på barndomen 
för att undersöka vad som kan ha påverkan idag, likaså hur individen tidigare hanterat 
karriärval och löst problem (Brown et al. 2002; Andergren, 2014). 

Lent, Brown and Hackett, SCCT - Social cognitive career theory 

SCCT teorin menar att individer påverkas av sin bakgrund genom att den bidrar till olika 
förutsättningar för vad vi kommer att få tillgång till att lära. Bakgrunden påverkar genom den 
miljö individen växer upp i samt vilket kön, genus, klass, etnicitet och fysiska-psykiska 
förutsättningar individen har. Synen på vad individen kan uträtta och får uträtta med dessa 
förutsättningar påverkar individens föreställningar av sig själva och vad hen kan göra. Likaså 
påverkar de erfarenheter individen fått med sig. Detta leder enligt teorin till att individen 
kommer att utöva olika sorters aktiviteter efter vad som anses acceptabelt för hen själv, likaså 
vad hen uppmuntras i. Genom att individen utför vissa uppmuntrade aktiviteter så blir hen 
bättre på dessa aktiviteter och då öka hens självförtroende i aktiviteten. Detta beskriver teorin 
kan avspegla sig i intressen och vad individen senare kommer att se sig efter för yrken eller 
våga ta sig an. 

I vägledning arbetar vägledaren med den sökandes värderingar och möjlighetstänk. Att arbeta 
med värderingar och möjlighetstänk är en strategi som används eftersom individerna ofta 
enligt teorin begränsas av bakgrunden och ser hinder framför andra alternativ utanför det 
uppmuntrade eller de som stämmer in på den egna föreställningen (Brown et al. 2002; 
Andergren, 2014). 

Hodkinson and Sparkes - Careership theory 

Teorin beskriver begreppen habitus, fält, och kapital. Teorin menar mycket kortfattat att 
individer handlar utifrån beteendemönster som påverkats av deras bakgrund, alltifrån 
barndom till gårdagen. Individerna handlar inom olika fält och ett fält kan vara 
högskoleväsendet. Inom fälten menar teorin att det finns olika hierarkier och spelregler. De 
som deltar i fältet har olika resurser och tillgångar som värderas olika beroende på vilket fält 
individerna befinner sig i. Dessa tillgångar och resurser benämns som kapital. Teorin har inget 
tydligt vägledningsverktyg att arbeta utifrån och beskrivs därför inte vidare här (Hodkinson 
and Sparkes, 1997). 

Gottfredsson - The Theory of Circumscription and compromise 

Teorin är främst riktad till barn och ungdomar och beskriver deras kognitiva 
utvecklingsprocess när det gäller hur individerna avgränsar och gör karriärval. Teorin menar 
att individer med tiden utvecklar en självuppfattning utifrån sin bakgrund. Individerna 
utvecklar en mental yrkeskarta som också den utvecklas med tiden. Yrkeskartan innehåller de 
föreställningar individen fått med sig från erfarenheter och samhällets syn på yrkeskategorier 
och vem som i första hand arbetar inom dessa. Yrkeskartan fyller en funktion då den hjälper 
individen att sortera upp passande yrken med människor för att individen ska kunna avgränsa 
och placera in sig själv på rätt plats inom kartan. Matchningen påminner om Hollands vad 
gäller egenskapstänk och tillfredställelsen när egenskaper stämmer väl överens. Teorin menar 
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att barn och ungdomar avgränsar sina karriärval i följande ordning: Normer vad gäller 
kvinnligt och manligt, social status och sist vad individen själv vill få ut av yrket. 

En vägledare som arbetar utifrån Gottfredsons karriärteori är medveten om hur klass, kön och 
den sociala bakgrunden spelar in i valprocessen. Vägledaren arbetar med att försöka vidga 
perspektiv för att få den sökande att överväga fler möjligheter än det som vanligtvis styr dem 
från bakgrunden (Brown et al. 2002) 

Vägledningsmetoder och modeller 

Robert Vance Peavy - Life space och Life-line 

Enligt Peavys perspektiv på vägledning är den sökande experten i sin egen levnadsberättelse 
och tillsammans med vägledaren blir båda parter insatta i vägledningsprocessen. Grundtanken 
är att fokus ska ligga på klienten och att det är denne som beslutar vilka strategier och 
metoder som känns meningsfulla att arbeta med, därför handlar det snarare om flexibilitet än 
fastslagna omständigheter. Eftersom vägledning enligt Peavy berör livets alla aspekter har 
Peavy utvecklat en modell och metod som kan sammankopplas för att möta tanken om 
livsvägledning och användas praktiskt inom sociodynamisk vägledning. 

Modellen heter Life-space och används som kartläggningsverktyg i vägledningsprocessen. 
Grundtanken är att den vägledningssökandes levnadsrum (situation) ritas upp i form av en 
cirkel. Den vägledningssökande ritar ut sig själv i cirkeln och likaså andra centrala aspekter i 
livet. Samtalsmodellen syftar till att ge en ökad insikt i hur den sökande upplever sin 
nuvarande livssituation och ger möjlighet att ringa in ”problemområdet” bättre. 

För att kunna planera för framtiden bör individen vara medveten om sin nuvarande situation 
(Life-space) samt sin historia/bakgrund. För att förstå bakgrunden i individernas berättelse 
används Peavys metod Life-line. Metaforiskt liknar metoden en bok med kapitel där varje 
kapitel kan representera olika övergångar eller viktiga händelser för den berörda. Den sökande 
eller vägledaren ritar upp en linje som representerar den sökandes hittills levda liv. På ena 
sidan finns negativa livsaspekter och andra sidan positiva. Metoden hjälper klienten (och 
vägledaren) att identifiera viktiga faktorer som hjälpt klienten under olika livsperioder (Peavy, 
2004). 

Norman E. Amundson - Karriärhjul 

Amundson beskriver att människor är olika redo och har olika förväntningar inför att gå in i 
en vägledningsprocess. När sökande anses vara redo och har en önskan att delta i vägledning 
finns det en modell som Amundson praktiskt anser fungerar bra för att undersöka den 
sökandes karriärval, tankar samt personlighet. Amundssons karriärhjul visualiseras som ett 
hjul där hjulet är indelat i åtta delar. Dessa åtta delar representerar den vägledningssökandes 
främsta livsteman. De åtta delarna delas i sin tur in i 4 yttre och 4 inre. Modellens yttre 
faktorer är yrkeserfarenheter, fritidserfarenheter, utbildningsbakgrund, viktiga personer och 
arbetsmarknad. De inre faktorerna är, värdering, intressen, färdigheter och personliga 
egenskaper. Filosofin om unika individer gör att hjulets innehåll (inre och yttre faktorer) och 
fokus anpassas efter den vägledningssökandes behov. När hjulets delar fylls i är det de 
viktigaste och främsta faktorerna som står närmast hjulets centrum. Genom att fylla i hjulet 
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och placera ut innehållet i relation till vad som är mest centralt skapas en god helhetsbild av 
den sökandes viktiga livsteman.  

Genom denna kartläggning kan den vägledningssökande och vägledaren få information om 
både inre och yttre faktorer som behövs för kunna planera en medveten karriärutveckling.    

Innehållet i vardera delen av hjulet kan användas som utgångspunkt för vidare utforskande 
och ett vidgat perspektiv i form av fördjupningar omkring hur de hänger samman och har 
påverkan på den sökande (Amundson, 2000) 

Gerard Egan - A Problem-Management and Opportunity Development Approach to 
Helping 

Modellen hanterar människors sätt att tänka, agera och känna och är klientcentrerad eftersom 
den utgår från individens kärna och funderingar. Modellen menar att en god förutsättning för 
en hållbar utveckling och förändring sitter i individens egen delaktighet att utmana sig själv.  

För att hjälpa den sökande ligger fokus i samtalet på att hitta sätt att fatta beslut och detta görs 
genom planering och målsättningar. För att få en effektiv hjälpande dialog behövs 
kommunikativa färdigheter. När hjälparen använder sig av sina kommunikativa färdigheter på 
ett gott sätt kan detta stärka klientens engagemang. Ofta har klienten bristande egna 
kommunikativa färdigheter och kan behöva hjälp att uttrycka sig. De kommunikativa 
färdigheterna som Egan beskriver är följande:  

Osynlig intoning - handlar om att visa empatisk närvaro genom att tonas in klientens närvaro. 
Lyssna, Finnas. 

Icke verbal kommunikation - är både förmågan att förmedla ett budskap som att ta emot ett 
budskap. Anpassad användning av detta kan förbättra hjälpande dialogen och inge trygghet, 
förtroende.   

Aktivt lyssnande - att aktivt lyssna med full medvetenhet och lyssna efter budskap/förståelse. 
Att aktivt lyssna öppnar dörrar och spelar en avgörande roll i alla servande/hjälpande roller.  

Empatiskt lyssnande - berör förmågan att ”vara där” klienten är, förstå klientens värld på ett 
djupare plan. Här använder hjälparen sig av sin fullständiga observationsförmåga och 
förmågan att kliva utanför sig själv. Viljan att förstå klientens perspektiv för att bättre delta i 
klientens väg mot sin problemhantering.   

Fokuserat lyssnande - här kan hans hjälpande modell mot problemhantering vara ett verktyg 
för att strukturera det som sägs utan att fördöma och sedan hjälpa att finna lösningar. I annat 
fall kan det vara att fokusera till personligheten. Försöka lyssna till klientens berättelser och 
finna mönstertänkande och beteenden som kan ge hjälparen en struktur över hur processen 
kan tas framåt. 

Processa det som sägs - söka förståelse för klienten i hens sammanhang/liv, se klientens 
helhet och inte bara det som förmedlas, detta för att hjälpa klienten se dem själva och förstå 
dem själva i ett större sammanhang.   
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Internt lyssnande - att lyssna på sin inre röst/åsikt för att undvika att bli självupptagen och 
hindrad i sitt fulla hjälpande. Medvetenhet om att egna uppfattningar/tankar kan hindra ett 
fullgott samarbete.   

Fyra fundamentala frågor 

Egans teoretiska samtalsmodell förklarar hur klienter under hjälpprocessens steg och faser 
kommer att både ställa och svara på fyra fundamentala frågor. 

”Vad händer” - här undersöker klienten vilka problem, funderingar eller outvecklade 
möjligheter som hen borde arbeta med.   

”Vad behöver eller vill jag?” - handlar om hur klienten vill att hens liv ska se ut och vilka 
förändringar som skulle göra livet bättre. Denna fråga besvarar klientens tillfälliga bild av 
situationen.   

”Hur tar jag mig dit?” - Klienten funderar över vad som behövs för att göra dennes 
livssituation till den önskvärda. Hen funderar kring vilket mål denne ska fokusera på som 
skulle kunna göra detta möjligt.   

”Hur får jag allt att förverkligas?” - Klienten funderar kring hur denne ska använda mål 
och planer som ger hen de resultat som önskas. Denne vill hitta ett hållbart tillvägagångssätt.   

Ovanstående frågor omvandlas och sammanfattas till en samtalsmodell som innehållet tre 
huvudsakliga steg med vardera tre faser. Faser visar på vad vägledarens uppgifter är, dessa 
anpassas efter klienten. 

Modellen 

Egan menar på att hjälpmodellens steg och faser inte följer en kronologisk ordning utan att 
varje klient är unik och därför bör ordningen anpassas efter klienten. Ibland behöver hjälparen 
ta ett steg tillbaka för att klienten ska känna trygghet och tillit. Steg ett är det avgörande steget 
i processen och det är inte ovanligt att detta steg återkommer. Stegen kommer att beskrivas 
nedan i form av en figur med beskrivningar av vad vägledarens uppgift och arbetssätt är i 
stegen och faserna (se illustration av Egans hjälpmodell på nästa sida). 
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Egans samtalsmodell 

INÅT UTÅT FRAMÅT 

Steg 1- Nuvarande bilden Steg 2- Önskvärt scenario Steg 3- Framåt 

Vad händer? Vad behöver eller vill jag? Hur handlar jag för att 
nå mina mål och 
behov?  

(Kartläggning) (Identifiera problem)  (Handlingsplan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

(Egan, 2010) 

 

Lärande 

 

1A) Klientens 
berättelse/Nuvarande bild- 
Uttalas klientens huvudsakliga 
problem och outnyttjade 
resurser. Tona in, aktivt-och 
empatiskt lyssnande. 
Empatiska responser. 
Sammanfatta områden som 
kommit upp, utana sig & 
klient. 

3B) Välja bäst passande 
strategi- Hjälpa klienten välja 
strategier  utifrån tidigare 
faser/steg som är mest 
personligt lämpade och 
passande till sociala 
stöd/resurser. Eventuellt 
testköra dem eller fortsätter 
klienten på egen hand. 

1C)Värderingar/Prioritering 
av områden som gör 
skillnad-Hjälpa att välja tema 
att fokusera på, vad är 
viktigast för dem. Jobba med 
problem som hjälper klient att 
utveckla sig och livssituation. 

2C) Beslutsamhet-Hjälpa 
klienten finna beslutssamhet 
inför framtida handlingar. 
Genom samtalsfärdigheter fånga 
klientens motivation, realism i 
mål, villighet att genomföra, 
innan handling.  För-och 
nackdelar med mål. 

3C) Handlingplan/Nå till 
mål- Hjälpa klienten att göra 
en egen konkret handlingsplan, 
Var?När?Hur? mål ska nås. 
klienten tänka på en extraplan 
vid eventuella hinder.Öka 
medvetenhet om att plan kan 
behöva omformuleras i.o.m. 
livsförändringar. 

2B) Omsätta dröm till praktisk 
handling. Hur drömmar kan 
omformuleras till realistiska mål. 
Kollar på delmål, mål som kan 
föra närmare. Öppna frågor med 
fokus på 
värderingar,föreställningar vid 
förverkligande av 
mål,genomförbarhet, 
tidsramar,hållbarhet etc. 

 

2A) Önskvärt 
scenario/hinderfritt tänkande- 
Hjälper klienten själv 
identifiera, utforska och välja 
möjligheter som främjar 
framtiden.  Krativa metoder 
såsom: brainstorming, rollspel, 
öppna frågor-Vem är jag? Vilka 
möjliga jag finns? 

3A) Möjliga strategier- 
Hjälpa klienten finna möjliga 
vägar att uppnå målet.Hjälpa 
identifiera sociala 
resurser/stöd. Stärka klientens 
egna strategitänkande genom 
tex: brainstorming och öppna 
frågor omkring hur lösa 
problem.  

1B) Nya perspektiv- Finna 
blinda fläckar.Hjälpa 
klienten se deras berättelse 
mer konstruktivt.  Avancerad 
empati,Info, Självutlämnande, 
Rådgivande/Förslag,Konfront
ation,Uppmuntran. Vidga 
perspektiv kan förbättrar 
klients inre/yttre beteenden. 
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Uppfattningen att det i lärandet sker två skilda lärprocesser är enligt Illeris (2013, s.77) ”den 
mest grundläggande föreställningen i samband med lärande ”. För att lärandet ska äga rum ska 
de båda processerna vara aktiva och gå in i varandra så att de utgör en helhet med undantag 
från en senare reflektion. Den ena lärprocessen sker på ett omedvetet plan genom individens 
interaktion med dess rådande omvärld medan andra lärprocessen handlar om individens 
medvetna inre förmåga att koppla nya intryck till tidigare lärdom och slutsatser. På detta sätt 
förstärkas eller utvecklas individens tidigare lärdom (ibid; Andersson, 2000). Deltar fler 
individer och tar emot samma intryck kommer tolkningarna att skilja sig eftersom deras 
tidigare erfarenheter ser olika ut, lärandet blir därför inte identiskt för alla (ibid, 2013). 

Formellt och informellt lärande 

Det finns olika former av situationer där lärande sker. Människan kan lära sig genom att 
planera och delta i situationer med syfte att lära sig något avsett. Hon kan även lära sig genom 
att prova nya saker och genom den kunskap hon får bara av att ta sig genom vardagen 
(Ellström et al. 1996). 

När en människa planerar sitt lärande och det sker institutionaliserat genom någon utbildning 
eller kurs kallas detta för ett formellt lärande. När ett formellt lärande sker i utbildning på 
högskolenivå förväntas det ha ett akademiskt förhållningssätt med en viss utbildningsnivå 
som ska bidra till att de som studerar utvecklar förmågan att granska samt reflektera över 
kunskap (Andersson, 2000, s.153). Utbildningsväsendet har ofta varit och är fortfarande 
uppdelad i olika områden för att täcka olika kunskapsbehov. Några exempel är 
arbetsmarknadsutbildningar via arbetsförmedling, kommunala vuxenutbildningar för 
gymnasiekompetens och vuxenutbildning inom högskolan för att få högskoleexamen 
(Gustavsson i Ellström et al. 1996). I det formella lärandet är det viktigt att innehållet kopplas 
samman med studenternas tidigare vardagliga lärdom för att upplevas som meningsfullt 
(Larsson i Ellström et al.1996). I det formella lärandet kan ett integrativt sätt att lära innebära 
just detta. Det integrativa sättet bidrar till att de olika erfarenhetsområdena går in i varandra 
för att minska uppdelningen mellan formellt och informellt lärande. De erfarenheter individer 
har tas då i beaktning eftersom de anses påverka tolkningar och värderingar av 
kunskapsförvärvningen. Detta lärosätt är något som vuxenutbildningen med tiden börjat 
diskutera vikten av (Gustavsson, ibid, 1996.). En som också fördjupar synen på vad som är 
relevant och viktigt inom det formella lärandet på utbildningar är Larsson (Ellström et al. 
1996). Han beskriver att de finns tre viktiga aspekter att ta hänsyn till för att en student ska 
lära ”För det första bör människors tolkningar utmanas. För det andra måste kunskapen bli 
autentisk. För det tredje bör kunskapen vara relevant.” (Ibid, 1996, S. 20) 

Larsson (ibid,1996) menar att när individer möts i utbildningssammanhang har de olika 
erfarenheter med sig. Dessa erfarenheter har påverkat dem genom att bidra med 
verklighetsuppfattningar som de sedan utvecklat beteenden efter. För att utbildningens 
innehåll ska ge individen något av vikt så att en förändring (kunskapsförvärvning) sker bör 
dessa uppfattningar ifrågasättas. Lärandet ska utgöra en process snarare än bara läras ut. 
Individens egen referensram bör finnas med i lärprocessen eftersom de är viktiga element som 
påverkar hur ny kunskap tas in. Larsson uttrycker: ” Överfört till perspektivet lärande handlar det 
således om att få en process, där nytt tänkande tillförs genom det stoff man tar del av, men också att man synar 
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olika argument i sömmarna för att en välgrundad kunskap skall uppstå, som går utöver vad man hade när man 
kom dit ” /Ibid, s.21 

Illeris (2013) beskriver detta som en personlig profil. Alla människor är olika och har olika 
egenskaper som är mer eller mindre dominerande. Egenskaperna påverkar hur individen 
reagerar på nya situationer. Detta innebär att individer med liknande utbildningsbakgrund på 
grund av deras olika personligheter kommer att agera olikt från varandra vid praktiskt arbete.  
Illeris vill trycka på att ”Det hänger förmodligen samman med att sådana personlighetsdrag uppfattas som 
något som kommer före kompetenserna, något djupt liggande hos den enskilde, och därmed också något som 
svårligen kan påverkas eller övas upp rationellt under exempelvis utbildningar eller kompetensutveckling i 
arbetslivet..”  / Ibid, s.46 

Larsson (ibid, 1996) fortsätter med att beskriva aspekten autentiskt lärande. Ett autentiskt sätt 
att lära innebär att studenten redan från början har eller utvecklar ett engagemang för ämnet 
som studeras. Många studenter läser in på ett icke autentiskt sätt. Det är vanligt att mycket av 
den kunskap som lärs ut på utbildningar lärs in av studenten för att klara av examinerande 
moment snarare än att den studerande på djupet intresserar sig för att förstå ämnet. Många 
studenter ser utbildningen och proven som delmål för att kunna nå den yrkesverksamhet de 
siktar mot. Larsson (ibid, 1996, s.23) beskriver det som att ”studiernas effekt handlar då i 
första hand om att man fått meriter som fört individen till en plats i samhället, som i sin tur 
ger en vardag, som genererar mycken kunskap”. 

Den tredje aspekten som utbildningar bör ta hänsyn till vid lärandet är relevansen i det som 
lärs ut. Att förstå varför något är av nytta för individen själv gör det intressantare att lära om 
ämnet och att utveckla det. Larsson (ibid, 1996, s.24) uttrycker ”Relevansen har också en betydelse 
för om något är lätt att lära. När man inte inser i vilket sammanhang kunskapen får en mening, blir det svårt att 
förstå”. Författaren menar att det ofta blir svårt att förstå relevansen i den teoretiska kunskapen 
på utbildningar eftersom den lärs ut åtskilt ifrån den praktiska tillämpningen (ibid).  

Som nämns inledningsvis kan människan utöver ett planerat lärande också lära sig genom 
vardagliga erfarenheter. Ellström et al. (1996) förklarar vardagligt lärande som ”lärande som 
sker utanför olika organisationer” (s.18). Granberg (2004) menar att större delen av en 
individs lärdom kommer ifrån erfarenheter utanför utbildningsväsendet. Tiden en människa 
levt och lärt utanför skolan är väsentligt mycket större än den som tillbringats inom den. 
Därför menar författaren att det är viktigt att uppmärksamma det informella (eller med andra 
ord) vardagliga lärandet och dess betydelse i läroprocesserna. 

Ellström (ibid) menar att individen genom att existera och ha ett medvetande ständigt tar in 
information ifrån omgivningen. Individens tidigare erfarenheter har byggt upp en kunskap om 
omvärlden som sedan fungerar som ett tolkningsverktyg när hen möter nya situationer. 
Individen lär därför i relation med de tidigare erfarenheterna från vardagen. 

Som tidigare beskrevs av Gustavsson (Ellström et al. 1996) kunde det informella och formella 
lärandet vävas samman genom ett integrativt lärosätt i utbildningen. Rönnerman (Wenestam 
& Rosendahl Lendahl, 2005) nämner Gustavssons resonemang om ett integrativt perspektiv 
på lärande och argumenterar utifrån detta. Författaren talar om vikten av att som hon uttrycker 
det ”skapa möten mellan kunskapsfält” (s.101). Hon menar att det är logiskt i 
lärandeprocessen att väva ihop teori och praktik eftersom det är genom praktisk tillämpning 
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som det informella lärandet hjälper till att ge en fullständig verklighetsbild. De informella och 
formella erfarenheterna blir tillsammans en meningsfull helhet.  

När forskare undersökt hur teori och praktik fungerar tillsammans har ett begrepp myntats, 
tyst kunskap. Det är svårt att ge en tydlig definition av innebörden av tyst kunskap. Begreppet 
används oftast i ämnesdiskussioner som rör yrkeskompetens och har ofta studerats i relation 
till utbildning. Den tysta kunskapen kan ses som en slags inbyggd kunskap som yrkesutövaren 
kan ha svårt att sätta ord på. Kunnandet finns där och har vuxit fram utan att praktikern är 
medveten om den, individen kan göra utan att redo-göra för kunskapen (Wenestam & 
Rosendahl Lendahl, 2005).  

Begreppet nämns även av Johannes & Rolf (1989) som skriver om hur läkaren och professorn 
Polanyi beskriver tyst kunskap utifrån hans filosofier. Polanyi beskriver den tysta kunskapen 
som den tysta dimensionen i människans kunskap, den plats där individuella erfarenheter och 
organismens strävan blandas med traditionens kunskapsmönster och dess samhälleliga 
ändamål. (Ibid.s.16) 

Andersson (2000) nämner samtalet som ett kärnelement vid lärande.  Han resonerar omkring 
den sokratiska dialogen för att framhäva dialogens betydelse för att komma åt den inre 
kunskapen. Dialogen har en medlande funktion mellan människans inre och det yttre 
kunskaper eftersom det genom dialogen går att utbyta erfarenheter och likaså sätta ord på och 
förstå sin inre kunskap.”Till skillnad från diskussionen är dialogen kunskapsbildande genom 
att vi i denna försöker komma fram till ömsesidig förståelse på relativt rättfärdiga villkor.” 
(ibid, 2000, s.133) 

Ellström (Ellström et al. 1996) lägger till vikten av reflektion vid ett erfarenhetslärande. 
Författaren skriver att det är gemensamt för många teorier att beröra vikten av reflektion över 
det som lärs ut och som erfars för att kunna lära in. Lärandet blir mer meriterande om 
reflektioner och dialoger äger rum om hur något kan användas och om hur våra egna 
föreställningar påverkar. Författaren menar att det är viktigt för deltagare i organisationer att 
diskutera och fundera tillsammans med varandra om värdegrunder, mål, uppfattningar, 
kunskapens innehåll för att kunna förstå resultaten av handlingar. Ellström (ibid) menar att 
organisationer som vill bidra till god kunskapsutveckling bör prioritera hur deltagarna lär sig 
bra likaväl som hur de kan arbeta effektivt. 

4. Tidigare forskning 

Vägledning 

Christensen & Sørgaard (2011) har analyserat 39 studier som rör utbildning och utveckling. I 
författarnas rapport Kunskap om vägledning analyseras studierna och redovisas resultaten av 
vad god vägledning är enligt informanter från grundskolan upp till högskolan. Resultaten 
visar entydigt att det personliga mötet med en vägledare är oerhört viktigt och att det finns ett 
gott samarbete. Resultaten visar även att informanterna gärna ser att den vägledare de möter 
har en vägledarutbildning. Informanterna menar att vägledaren ska vara kompetent vad gäller 
hur utbildning och arbetsmarknaden förhåller sig. Utöver saklig kunskap är det viktigt att 
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vägledaren visar prov på att ha professionell kunskap om hur ett vägledningssamtal bäst 
struktureras upp utifrån den sökandes individuella karriärsituation eller problem. Allmänna 
råd med kommentarer om studie-och yrkesvägledning (2009) och utvecklingspaket studie-och 
yrkesvägledning i undervisning- inspiration till samverkan (2012)  beskriver att studie- och 
yrkesvägledare under ett vägledningssamtal med en sökande bör arbeta utifrån olika 
vägledningsverktyg som de utbildats i. När vägledarna ska lägga upp samtalet på ett sätt som 
passar den sökandes behov beskrivs att det går att använda sig av metoder, modeller, teorier 
och samtalsmetodik. Utifrån Christensen & Sørgaards (ibid) resultat anser informanterna i 
studierna att redskapen i vägledningen är viktiga för att de ska få den kunskap de behöver. När 
redskap handlar om information via skrift eller internet förordas en komplettering med 
individuella vägledningssamtal. Resultaten visar att informanterna anser att den viktigaste 
utgångspunkten i vägledningsmötet är deras individuella behov. 

Andergren (2014) skriver i sin bok samtala - vägledning för framtid och karriär i en kaotisk 
värld att studie- och yrkesvägledarprogrammet i Sverige har utgångspunkt i Egans 
samtalsmodell. Med Egan i grunden har metoder, karriärteorier, samtalsfärdigheter och andra 
verktyg övats in under samtalsmodellens olika faser. På detta sätt blir det tydligt att den 
svenska studie- och yrkesvägledarutbildning lärs ut eklektiskt. Andergren (2014) beskriver att 
den eklektiska vägledaren i vägledning är inriktad på vägledning som process. Vägledaren 
arbetar på ett mångsidigt sätt och anser att individen själv ska vara aktiv i sin process. Nilsson 
skriver liknande i sin avhandling Vägledning - I vems intresse? Skolans studie- och 
yrkesvägledning i ett historiskt och styrningsperspektiv (2005)  att det eklektiska arbetssättet 
främst tar avstamp i vägledningsmetoder från Robert Vance Peavys konstruktivistiska 
perspektiv, Norman E. Amundsons karriärhjul och Gerad Egans samtalsmodell. Även Lindh 
(1997) uttrycker i sin avhandling Samtalet- i studie- och yrkesvägledningsprocessen att 
svenska vägledare arbetar eklektiskt i vägledningen. 

Skillnaden mellan teori och praktik 

Holmstrand (2007) har i sin rapport ett kapitel skrivet av Britta Herder som behandlar 
skillnaden mellan teori och praktik. Författaren talar om att det sedan lång tid tillbaka varit 
vanligt att praktiska inslag funnits för att studenter ska testa teoretiska kunskaper på relevanta 
yrkesområden. Det har handlat om att teori och praktik ska vävas samman. 

Författaren beskriver intervjuer hon genomfört med handledare för verksamhetsförlagd 
utbildning inom lärarutbildningen. Handledarna beskriver att studenter när de kommer ut i 
praktiken ofta reagerar på att det är en skillnad från att studera eftersom de när de studerar kan 
”fuska” lite med noggrannheten till skillnad från i den verkliga praktiken. En av handledarna 
upplevde att det fanns en stor skillnad i lättheten att hjälpa studenterna under praktiken och att 
uppgifter (teoretiska begrepp etc.) var svårare att förklara än frågeställningar som var direkt 
kopplade till arbetsvardagen. Eleverna hade även de svårt att förstå och förklara uppgifterna 
som de hade från universiteten. 
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Utvärdering av studie- och yrkesvägledarprogrammet 

Högskoleverket gjorde 2006 en rapport med syfte att utvärdera studie- och 
yrkesvägledarutbildningen i Sverige (Rapport 2006:42).  

Tidigare studie- och yrkesvägledarstudenter, företrädare för studie- och yrkesprofessionen och 
lärare på studie- och yrkesvägledarprogrammen verkade tillsammans som en så kallad 
bedömningsgrupp i utvärderingen. Resultaten i rapporten (2006:42) visar att ca 45 procent av 
de tillfrågade och svarande distansstudenterna ansåg att utbildningens innehåll haft en röd 
tråd. Omkring 55 procent av de svarande tyckte annat. 

Både de deltagande studenterna och bedömningsgruppen ansåg att utbildningen bör innefatta 
mer fokus mot vägledningsområden utanför skolvärlden. Tillfrågade handledare för praktiken 
inom studie- och yrkesvägledarprogrammet var nöjda med studenternas kompetens och 
upplevde att studenternas kunskap bidrog till egna kunskapslyft. En annan aspekt som 
bedömningsgruppen reagerade på var att närmare 70 procent av studenterna både var 
yrkesverksamma och hade familjer trots att utbildningen gick på helfart. Bedömningsgruppen 
menar att tidsbrist kan vara problematisk för de studerande eftersom utbildningsupplägget är 
konstant och ej får anpassas efter deltagarnas vardagliga livssituationer.  

Livslångt- och livsvitt lärande  

Skolverket (2000) upprättade ett handlingsprogram som undersökte det livslånga och livsvida 
lärandet i Sverige, med syftet att se hur förutsättningarna för livslångt lärande ser ut och vad 
som påverkar det. Rapporten avsåg utgöra ett diskussionsunderlag omkring begreppet kopplat 
till utbildning.  

I rapporten framhölls att förutsättningarna för ett livslångt lärande börjar genom deltagande i 
grundskolan och gymnasiet eftersom utbildningen bidrar till viktig förståelse och 
grundläggande kunskaper (skriv och läsfärdigheter t.ex.). Rapporten förklarar det livslånga 
och vida lärandet med uttrycken formellt, icke-formellt och informellt lärande. Lärandet sker 
utanför skolväsendets gränser och tanken om ett livslångt lärande i skolan bidrar till att lägga 
över ett ökat ansvar på den egna individens önskan att lära sig. Möjligheten till ett livslångt 
och vitt lärande sägs bero på två aspekter, dels individens egen önskan, föreställningar och 
engagemang i lärandet och dels de förutsättningar som individen får på arbetsplatser, skolor 
etc. 

Tom Tiller (2015) är forskare inom pedagogik och har skrivit ett inlägg i Edukey 
utbildningscenter som behandlar hans mångåriga forskning inom lärande. Tiller beskriver att 
han studerat tre kommuner och en verksamhet i Sverige samt tre norska verksamheter. 
Studierna visar att personal som fått arbeta och lära genom agerande och reflekterande 
utvecklade en större lust, ökad motivation i sin yrkesroll och sitt lärande. Ett av projekten som 
Tiller ansvarat för visar att den tidigare sjukfrånvaron på 8,4 procent hos arbetstagarna sjönk 
med ca 50 procent (till 4,5 procent). Vid en liknande studie i Norge gick sjukfrånvaron ner till 
2,4 procent från tidigare 7-8 procent. 
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Tiller skriver vidare i sin text om vad ett gott lärande är för elever. Han påtalar vikten av ett 
meningsfullt innehåll i det som lärs ut för att individer och elever ska lära för framtiden. Han 
beskriver att det som lärs ska kunna ses som användbar kunskap både nu och i det långa 
loppet. Slutligen beskrivs att det enbart är individen själv som kan lära. 

 

5. Teoretisk utgångspunkt 

Konstruktivistiskt perspektiv på lärande  

Verkligheten skapas genom och med människan snarare än står opåverkad av henne. 
Sammanhanget, individers erfarenheter och förståelse av verkligheten står i fokus i 
konstruktivistisk syn på lärande (Andersson, Fejes, 2010; Ellström,1996). Lärandet skapar 
individen själv och är inte något som enbart kommer genom att få information utifrån. Att 
vara både intresserad och aktiv krävs för att kunna lära. Svedberg (2007,s.385) menar att ”vi 
måste själva erövra kunskapen och göra den till vår egen”. 

Läranderum (Svedberg, 2007) 

I analys av frågeställning två kommer läranderum att ligga som grund för tolkning av 
resultaten. Svedberg beskriver att en individ för att lära sig måste ta till sig kunskapen så den 
blir personlig samt att hen måste vara aktiv i sitt lärande. Människan mår bra av att få lära och 
lärandet sker genom samspel med hennes inre och den yttre verkligheten.  

Individen lär i alla existerande situationer och den formella utbildningen är tänkt att ske 
strukturerat och intensivt. Undervisare ska förutom att enbart ge information främja 
studenternas lärandeprocess.  

Nedan följer en figur som utifrån ett konstruktivt perspektiv på lärande visar på vad som krävs 
för att en individ ska lära sig i ett formellt utbildningssammanhang.    

Figuren nedan är en egenskapad avbildad version av Svedbergs (2007, s.387) Läranderum.  
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Förklaring till modellen 

Läranderummet har fyra dimensioner. Dessa dimensioner verkar som villkor i 
lärandeprocessen och kommer att beskrivas nedan för att förklara figuren ovan (se 1, 2, 3) 

1, dimension ett (se pilen Personlig referensram och Sammanhanget) handlar om att individen 
måste förstå meningen med den kunskapen som lärs ut för att kunna ta den till sig. Svedberg 
beskriver att ”denna personliga referensram utgörs av erfarenheter, kunskaper, uppfattningar, 
känslor, värderingar, attityder, intresse, personliga förutsättningar etc”. (s. 386). Enkelt 
uttryckt- stämmer inte personliga referensramen med sammanhanget uteblir lärandet. 

2, Dimension två (se pilen mellan Personlig referensram och Utvecklingsagenterna) förklarar 
hur relationen mellan personliga referensramen och utvecklingsagenterna fungerar. 
Utvecklingsagenterna beskrivs av Svedberg (s.387) som ”teori, analysmodeller, kurser, 
handledning, andras erfarenheter eller studiebesök”. Dessa syftar till att fungera som ett stöd 
för individen när hen ska utveckla bilden av sina egna personliga uppfattningar. I samspelet 
mellan personliga referensramen och utvecklingsagenterna är det viktigt att kunskapen som 
förmedlas ligger på rätt nivå för individen. 

3, Dimension tre (se pil mellan Utvecklingsagenterna och Sammanhanget i figuren ovan) 
beskriver vikten av att utvecklingsagenterna är relevanta och går att använda i verkliga 
yrkeslivet. Exempelvis ska teorin vara relevant och gå att applicera i praktiken. 

4, Läranderummet innehåller även en fjärde dimension vilken är Tiden. Enligt 
läranderummets tidsprincip tar det tid för individer att förstå och omvandla det som lärs ut så 
att det kan förankras hos individen och bli förståeligt. I detta fall innebär det att det ska finnas 
tillräckligt med tid för att reflektera över och ta in den kunskap som lärs ut. Svedberg skriver 
att ingredienserna för lärande här handlar om ”Tystnad, koncentration, tid för reflektion, 
dialog och humor av särskild betydelse vid kunskapande” (ibid, s.388). 
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Kollapsat läranderum 

De beskrivna dimensionerna ovan är alltså viktiga principer för att individer ska lära sig. Det 
kollapsade läranderummet är motsatsen till läranderummet (ovan) och innebär att någon av 
de fyra dimensionerna inte är blivit tillgodosedda ordentligt. Saknas någon av dimensionerna 
blir läranderummet som Svedberg uttrycker det ”förkrympt” (ibid, s.389). 

Här nedan följer ett par exempel på hur läranderummets fyra olika dimensioner kan 
förkrympas. 

1, Är det så att den personliga referensramen inte stämmer överens med utvecklingsagenterna 
och det som lärs ut inte ses som meningsfullt för individens framtida praktiska behov, 
förkrymper läranderummet. 

2, Meningsfullheten för individen finns där men det saknas dialoger och det som lärs ut är inte 
anpassat för att passa individens lärosätt. Det saknas en förståelse för hur något lärs in. 

3, Behovet som individen har blir inte tillgodosett av utvecklingsagenterna (innehållet) 
relevansen saknas vilket kan bidra till ökad förvirring snarare än fördjupad insikt och lärande. 

4, Tiden kan vara bristfällig vilket bidrar till att individen inte får den tid som behövs för att 
skapa insikt och reflektera ordentligt över det som lärs ut. Läromomenten sker för snabbt och 
gör att individen blir stressad, vilket i sin tur leder till missnöje och eventuell revolt mot 
utvecklingsagenterna (det som lärs ut). Det finns ett behov av förståelse och lärare som 
förklarar (ibid, s. 389-390). 

 

6. Metod 

Metodupplägg 

Studien bygger på kvalitativa intervjuer och undersöker hur utbildade studie- och 
yrkesvägledare inom högskolan arbetar med vägledningsverktyg (nedan) och på vilket sätt 
lärandet spelat roll i hur vägledarna använder metoder, modeller, karriärteorier och 
samtalsfärdigheter i vägledningssamtal. 

Genom att intervjua finns möjligheten att på ett djupare plan förstå vägledarnas argument 
bakom valen av vägledningsverktyg. Likaså passar intervjuer bra eftersom studien syftar till 
att samla in information om vägledningssituationen och hur vägledningsverktyg används. 
Denscombe (2010) uttrycker att Information som enbart kan ges från personer med 
betydelsefull kunskap som andra inte har inom området som undersöks är ”priviligierad 
information”(ibid, s.232). 

Genomförande 

Vi började med att gå tillbaka till tidigare kurslitteratur för att se om det fanns något som vi 
läst om tidigare som stämde överens med det vi ville undersöka gällande lärande. Vi fastnade 
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för Ellström et al (1996) Livslångt lärande och Svedbergs (2007) Gruppsykologi, i den 
sistnämnda hittade vi en modell av Svedberg som vi valde att använda som teoretisk 
utgångspunkt för studien. Utifrån litteraturen och vår teoretiska utgångspunkt läranderum 
började intervjufrågor att skissas upp. Parallellt med detta utformade vi ett informerat 
samtycke som speglade området. Under samma period tog vi del av en föreläsning på Umeå 
universitetsbiblioteks studieverkstad av Helen Hed (2015-04-20) ”Är det här en riktig 
vetenskaplig artikel- om varför olika sorters vetenskapliga texter ser ut som de gör och hur du 
identifierar dem korrekt”. Föreläsningen behandlade hur studenter hittar vetenskapliga 
artiklar, söker på biblioteket, google scholar och urskiljer vetenskapliga texter från övriga. 
Efter föreläsningen gjordes ytterligare en litteratursökning i området lärande för att hitta mer 
information till bakgrundsavsnittet i uppsatsen på både universitetsbiblioteket och google 
scholar.  

När vi läst på om området lärande bokades ett möte med en lärare på pedagogiska 
institutionen på Umeå universitet för att få konsultation. Under mötet diskuterades lärande för 
att få en tydligare bild över att den infallsvinkel som vi valt att utgå ifrån skulle kunna passa 
för det vi avsåg studera, samt få tips på mer inriktad litteratur.  

Vi har totalt intervjuat sju utbildade vägledare inom högskoleväsendet. Informanterna 
kontaktades alla via mail med en förfrågan om att delta i intervjuer avsedda att ligga till grund 
för en c-uppsats. Även chefen för informanterna och verksamheten informerades om 
undersökningen, detta eftersom informanternas svar till viss del kan komma att beröra 
verksamheten (Denscombe, 2010).  

I mailen till informanterna bifogades ett informerat samtycke med avsikt för informanterna att 
läsa och ta del om studiens tänkta syfte, utformning, och etiska aspekter (Kvale, Brinkmann, 
2009; Denscome, 2010). 

Det informerade samtycket formulerades utifrån Denscomes (2010) formulär för skriftligt 
samtycke (S.198-200) då Denscombe beskriver vikten av att alla informationsaspekter 
gällande deltagandet i studien är med och samtyckta av deltagaren. Steinar Kvale och Svend 
Brinkmann beskriver i boken Interveiws - Learning the Craft of Qualitative Reasearch 
Interviewing (2009), att informerat samtycke innebär att undersökaren informerar den 
deltagande om undersökningens syfte, upplägg (på vilket sätt och när), frivillighet samt 
deltagarens möjlighet att dra sig ur. Vidare informerades deltagaren om på vilket sätt 
uppgifterna kommer att behandlas och vem som kommer att ta del av undersökningen, detta 
beskriver Kvale som graden av konfidentialitet. 

Datum, tid, plats och tidslängd för intervjuerna bokades in via mail. Platsen för intervjun 
lämnades öppen med möjlighet att vi som intervjuar kunde boka grupprum på universitetet. 
Trost (2010) och Denscombe (2010) beskriver att platsen för intervjun bör vara lugn och 
ostörd så att informantens svar inte påverkas av en olämplig miljö. 

Vid intervjuns inledning presenterades studien och två exemplar av identiska informerade 
samtycken undertecknades, en för informanten att behålla och en för intervjuarna som grund 
för studien. Detta beskriver Denscombe (ibid) kan bidra till en trygg gemensam plattform för 
intervjun. För att åstadkomma och behålla en trygg och avslappnad miljö sägs den första 
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frågan vara av stor vikt. Intervjun började med öppna frågor där den intervjuade fick 
presentera sig själv för att sedan komma in på de mer ämnesrelaterade frågorna (se bilaga 
intervjuguide). 

Under intervjun användes semistrukturerade intervjufrågor (se bilaga intervjuguide) vilket 
betyder att vi som undersökare hade förbestämda frågor och svarsområden vi avsåg att beröra 
utan att följa en strikt ordning. Intervjuguidens innehåll baserades på litteratur som var 
relevant för studien. De svar som informanterna gav låg som grund för nästkommande fråga 
(Denscombe, 2010). 

En del i tolkningen är att tolka det icke verbala under intervjun. Detta kan göras på olika sätt 
för att vid analys komma ihåg den aspekten av det som uttryckts. Under intervjuerna ställde 
främst den ena intervjuaren frågorna, den andra antecknade ner kroppsspråket, miljön, 
påverkande faktorer och noterade ner vilken fråga det rörde (Trost, 2010). Denna sorts 
anteckningar beskrivs i Denscombe (2010) som fältanteckningar (s.258) och kan utöver 
enbart kroppsspråk även fånga in miljön och andra möjliga påverkande faktorer som kan vara 
viktiga för att senare förstå och tolka det som sägs utifrån kontexten.  

När det gällde det verbala språket och få tillgång till den informationen för senare tolkning, 
använde vi oss av en diktafon under intervjuerna. Diktafonen kontrollerades vad gäller batteri 
och funktion inför alla intervjuer (Denscombe, 2010). Avslutningsvis tackade vi för 
deltagandet och erbjöd utrymme för korrigering eller tillägg (Ibid).  

Insamlingsmetod för empiri 

Kvalitativa intervjuer har använts för att samla in empiri och uppfylla studiens syfte. 
Insamlingsmetoden passar bra eftersom den möjliggör en djupare förståelse för de 
intervjuades tankebanor och argument bakom deras handlingar i vägledningen. Denna metod 
kan ge ökad möjlighet att identifiera rutiner som kan analyseras (Trost, 2010).  

Under intervjun fick vägledarna ta del av en fallbeskrivning som löd  

”Det kommer en sökande som säger att denne inte alls vet vad den ska välja för utbildning, vad 
den vill göra för något. Hen talar om att hen har kollat runt lite på informationen som finns på er 
hemsida om olika utbildningar men inte upplever sig veta mer för det. Hur tänker du nu när du ska 
välja vilket vägledningsverktyg att använda? Följdfråga: Vad gör att du väljer detta framför andra 
verktyg? ” 

Svaren på fallbeskrivningen redovisas under resultatredovisning och frågeställning ett. 

Urval av informanter 

Vid urval av informanter har vi använt oss av bekvämlighetsurval. Trost (2010) beskriver 
detta som att man tager vad man råkar finna (s. 140). I denna studie har vi mött 
informanterna som intervjuats i tidigare sammanhang.  

De informanter vi använt oss av har olika bakgrunder men med gemensam faktor att de har en 
studie- och yrkesvägledarexamen och arbetar med studie- och yrkesvägledning. Trost (2010) 
beskriver att undersökare bör tänka på att det vid kvalitativa intervjuer bör finnas en 
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gemensam viktig undersökningsfaktor hos alla de intervjuade men vara en viss variation i de 
intervjuades bakgrunder. Detta gör att en mindre studie blir mer intressant. Denscombe (2010) 
beskriver att valet av informanter ofta görs utifrån den teoretiska bakgrund som finns och i 
relation till det syfte som studien har. När studier är mindre blir ofta urvalet av informanter 
medvetet och baserat på vad informanterna kan ge studien. 

Anledningen till att vi inte har fler kriterier utöver studie- och yrkesvägledarexamen är att 
detta är en liten kvalitativ forskning och som Denscombe (2010) beskriver om urvalets storlek 
att är det svårt att generalisera när det är få deltagare eftersom dessa inte kan representera alla 
olika ”kategorier” av befolkningen.  

Kritiska aspekter 

I alla intervjusammanhang kan den som intervjuas påverkas av olika faktorer. För- och 
nackdelar med metodinsamling finns alltid och vid kvalitativa intervjuer finns det ett antal 
aspekter som är värda att uppmärksamma. 

Intervjuar-effekten 

Intervjuarens bakgrund och identitet (klass, ålder, kön, etnicitet, sexualitet, relationen till 
intervjuaren) kan påverka den intervjuade av olika skäl. Den eventuella föreställning som den 
intervjuade har av intervjuaren kan färga svaren eller mängden information som delges. 
Ämnet som berörs under intervjun tillsammans med ”intervjuareffekten” (s. 244) kan spela 
avsevärd roll beroende på hur känsligt ämnet kan upplevas eller hur mycket den intervjuade 
vill delge (Denscombe, 2010). I vårt fall berörde vi vägledning och de verktyg vägledare 
arbetar utifrån. Ämnesområdet och vår aktuella roll som studie- och yrkesvägledarstudenter 
skulle kunna ha påverkan på känsligheten i intervjun. Det kan diskuteras om vår roll påverkat 
de intervjuade och bidragit till känslan av att få kompetensen ifrågasatt. Likaså kan spekuleras 
ifall vår roll påverkade informationen om vägledningsverktygen så att vissa aspekter undveks 
på grund av osäkerhet vad gäller minnet i jämförelse med oss som studerar i 
utbildningsvärlden. Detta är frågor som Denscombe (ibid) anser är värda att ha i åtanke i 
intervjun och analysen. 

Platsen för intervjun 

Trost (2010) skriver att det alltid finns anledning att vara kritiskt tänkande omkring vad 
miljön för intervjun kan ha för påverkan på informanten. Författaren nämner att 
intervjumiljöns påverkan på informanten bör beaktas när resultaten av informationen ska 
analyseras och granskas eftersom platsen för intervjun kan spela roll när det gäller 
trovärdigheten.  

Vid beslut om plats för intervju fick informanterna möjligheten att bestämma en plats som 
kändes bra för dem, alternativt en möjlighet att få platsen bokad av oss. Informanterna 
informerades om att våra platsalternativ rörde sig om bokade enskilda grupprum på 
universitetet. Majoriteten av informanterna valde att själva ordna en lokal som kändes bra för 
dem, vilket bidrar till att platsen för intervjun kan tänkas vara en för informanterna tryggare 
miljö. 
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En eller flera intervjuare  

När intervjuerna genomfördes var båda undersökare med i rummet och deltog mer eller 
mindre som intervjuare. Trost (2010) varnar för att risken med att två intervjuar en informant 
kan vara att känslan av två mot en infinner sig och påverkar intervjumiljön. Fördelen med att 
vara två intervjuare utifrån intervjuarnas sida beskriver Trost (ibid) ligger i att intervjuarna 
kan finna stöd i varandra dels vad gäller att minnas och täcka ämnesområden i intervjun men 
även vad gäller att få en större förståelse av informationen som ges. Detta säger Trost beror på 
hur väl intervjuarna som par samspelar smidigt under intervjun. 

Inspelningsverktyg 

Under intervjuerna användes diktafon, något som beskrivs kan påverka den intervjuade. 
Diktafonen synliggjordes och justerades (av,på,postion) detta kan ha en inverkan på samtalet 
eftersom det riskerar att bli ett störningsmoment och påverka intervjun till en början 
(Denscombe, 2010). Fördelen med ljudinspelningar när det gäller det verbala språket 
beskriver Denscombe (2010) är att det är ett sätt att bevara informationen för att på ett korrekt 
sätt kunna gå tillbaka till den och tolka.  

Etiska aspekter 

Det finns tre huvudprinciper när det gäller forskning, dessa går under forskningsetik och 
beskrivs av Dencombe (2010) som:  

1) Att skydda deltagarnas intressen 

2) Forskare ska undvika falska förespeglingar och oriktiga framställningar 

3) deltagarna ska ge informerat samtycke.  

Princip ett: Deltagarna ska inte få negativa konsekvenser utav sitt deltagande, såsom fysiska 
eller psykiska men. Studiens informanter har innan sitt deltagande fått ta del av och samtyckt 
till studien genom ett skriftligt samtycke (se även forskningsprincip 3). Det informerade 
samtycket stödjer deltagarnas rätt att dra sig ur utan förklaring. Likaså har vägledarnas namn 
under studien ersatts med nummer 1-7 för att identiteten ska skyddas. De inspelade 
intervjuerna har efter bearbetning förts över till en dold mapp på stationär dator hemma hos en 
av undersökarna och sedan raderats från inspelningsverktyget. (se bilaga, Informerat 
samtycke) 

Princip två: Undersökaren förväntas vara fullständigt ärlig i sitt arbete vilket kan göra att 
undersökaren hamnar i ett etiskt dilemma mellan vad som är moraliskt rätt och för 
forskningens ”bästa”. För mycket information kan färga deltagarens agerande så att resultaten 
inte blir lika pålitliga som i annat fall. Vi har i inledningen i intervjuerna berättat samt skrivit i 
det informerade samtycket vad det är studien syftar till att undersöka och hur den kommer att 
förstås. När tolkningsgrunden förändrats har deltagarna fått ta del av detta muntligt innan de 
informerade samtyckena skrivits under.  

Princip tre: Deltagarna ska veta vad de ger sig in på och att deltagandet är frivilligt. När 
undersökningen kommer att beröra känsliga aspekter bör ett skriftligt samtycke upprättas. Vi 
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har använt oss av Denscombes Formulär för skriftligt samtycke på (återfinnes på sid 198-200) 
i boken Forskningshandboken- för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna 
(2010) för att möta detta (något som även beskrivs i metodavsnittets Genomförande). 

Bearbetning av empiri och analysen 

Den insamlade empirin har bearbetats genom transkription och analyseras samt tolkats utifrån 
metoder, modeller, karriärteorier och samtalsfärdigheter som finns inom vägledning och 
beskrivs i vårt bakgrundsavsnitt. Detta görs för att förstå hur vägledarna arbetar med 
vägledningsverktygen ovan. Vi har analyserat utsträckningen av användandet genom 
Svedbergs (2007) konstruktivistiska perspektiv på lärande läranderum (se teoretisk 
utgångspunkt i bakgrundsavsnittet). 

Trost (2010) beskriver att transkriptionen kan göras på olika sätt och ofta är en fråga om 
smaksak för den som genomfört studien. Vidare beskrivs att vissa delar kan skrivas ut för att 
bidra till tolkningsbar förståelse för informationen, likaså organiseras upp i den mån svaren 
kan kategoriseras in och besvara liknande områden. I denna studie har sammanfattningar av 
delområden som är relevanta skrivits ut och strukturerats upp efter vad de besvarat. 
Struktureringen utgår från frågeställningarna. Referaten har återgetts ordagrant för att bidra 
till ökad förståelse och stärka tolkningsargumenten i analysen. 

Denscombe (2010) beskriver att det finns fyra principer som är viktiga att tänka på vid analys 
av kvalitativ empiri. Dessa principer har vi tagit i beaktande och har som ovan beskrivits 
analyserat empirin utifrån de teoretiska utgångspunkter vi har nämnt (se princip 3 nedan). 
Genom att vi har skrivit ut intervjuerna och kategoriserat in delarna där de hör hemma i den 
teoretiska utgångspunkten tolkas empirin enligt principerna 1, 2 och 4. 

1, Analysen ska utgå helt ifrån den kvalitativa insamlade empirin.   

2, Forskaren måste vara insatt i den insamlade empirin på ett korrekt vis, den kvalitativa 
empirin måste förstås genom tolkning utifrån vald utgångspunkt och får inte enbart tolkas 
utifrån det som sagts. 

3, Tolkningen måste vara objektiv och får inte färgas av subjektiva föreställningar.  

4, Det ska vara en repetitiv process där resultaten ska bearbetas genom att undersökaren 
parallellt söker mening mellan den teoretiska utgångspunkten och den kvalitativa empirin. 

Trovärdighet 

Validitet som begrepp benämns oftast i forskning med kvantitativ ansats och anses svårt att 
mäta i kvalitativa studier, ett begrepp som uttrycks passa bättre är i forskning av kvalitativ 
ansats är begreppet trovärdighet (Denscombe, 2010). För att i kvalitativa studier bevisa 
trovärdigheten beskriver Trost (2010) att det måste finnas en god metod som visar på att 
forskningen skett på goda grunder. Föfattaren skriver att det är viktigt att frågorna är relevanta 
för det som undersöks, att de är i hög grad neutrala, att de finns goda följdfrågor och att alla 
intervjuer har frågor som behandlar samma område. I denna studie har öppna- och 
klargörande frågor eftersträvats för att minska risken för påverkan och öka möjligheten till 
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objektivitet i svaren. Utgångspunkten för frågorna har legat i litteratur för att öka relevansen. 
Förslag för att stärka denna aspekt finns beskrivna i metoddiskussionen. 

Tillförlitlighet 

Avslutningvis diskuteras tillförlitlighet, ett begrepp som används i studier av kvalitativ ansats, 
som vanligtvis benämns reliabilitet i kvanitativ forskning. Enligt Denscombe (2010) beskrivs 
tillförlitlighet svår att mäta när det kommer till kvalitativa studier. Ett av skälen till detta är att 
den som genomför studien ofta är en del som kan påverka insamlingen av empirin. Vid 
kvalitativa studier menas tillförlitlighet som en aspekt som ska kunna mätas genom att en 
annan forskare kan upprepa studien rent praktiskt utifrån metodupplägget och få liknande 
indikationer i resultaten. Trost (2010) beskriver att svårigheten med att få fram samma resultat 
vid upprepade studier beror på att det i kvalitativa studier är människor som deltar och att 
människor ständigt förändras genom att leva snarare än är konstanta mätenheter. För förbättra 
chanserna menar dock Trost (ibid) att undersökaren kan se till att frågorna som ställs är 
likartade för alla deltagare.  

Genom att använda oss av intervjuguiden och gå igenom alla frågorna har vi försäkrat oss om 
detta i studien. Denscombe (2010) anser att det för att öka tillförlitligheten är viktigt att 
metoden beskrivs tydligt, strukturerat och utförligt. I denna studie har metoden (se detta 
metodavsnitt) beskrivits utförligt och likaså på ett öppet sätt kritiskt granskat olika aspekter 
som kan ha påverkan på studiens tillförlitlighet. 

 

7. Resultat 

I detta avsnitt redovisas studiens resultat. Under frågeställning 1, Hur arbetar studie- och 
yrkesvägledarna med vägledningsverktygen? redovisas resultaten utifrån gemensamma 
nämnare i vägledarnas arbetssätt.  

Under frågeställning 2, Hur kan utsträckningen av verktygen som används förstås utifrån ett 
retroperspektiv på utbildningstidens lärsituation? redovisas resultaten utifrån Svedbergs 
(2007) läranderum med fyra dimensioner. Vägledarnas namn har i studien ersatts med 
nummer ett till sju. 

Hur arbetar studie- och yrkesvägledarna med vägledningsverktygen? 

Vägledarna fick en fallbeskrivning (se fallbeskrivning i metodavsnitt under empirisk 
insamlingsmetod) för att beskriva hur de skulle arbeta i ett vägledningssamtal med sökande 
som inte alls vet vad hen vill bli. Vägledarna svarade att de skulle börja med att försöka förstå  
var behovet finns genom att kartlägga den sökandes nuvarande situation. Samtliga vägledare 
arbetar utifrån tanken om att den sökande ska kunna fatta beslut. Fyra av vägledarna (ett, tre, 
fyra, sju) beskrev att de skulle återge den sökandes berättelse, vägledare fyra uttryckte att hen 
skulle sagt till den sökande ”du vet fortfarande inte vad du vill, och jag hör att du pratar om 
(utbildningsprogram) men du pratar också om spektrat där emellan, alltså vad finns för 
något?men hur vill du jobba med det?.” Vägledare fem beskrev det som ”att ta reda på vad är 
personens story för något och få mer klarhet i det. Eventuellt få fram vad det kan vara som 
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saknas. Utifrån det också få en bild av vad som faktisk är mest viktigt för den här personen 
just nu. Det först är ju liksom 1A”. 

Vägledarna beskrev också att de skulle undersöka om det handlade om bristande information, 
bristande kunskap om sig själv, bristande information om yrken eller om svårigheten att välja. 
Vägledare ett uttryckte att det handlar om att undersöka”vad är det personen saknar och när 
den säger att den kollat på information, vad är det då den behöver för att göra ett val. Det blir 
på något vis att luska reda på om valproblematiken handlar om ett informationsglapp”.  

Om den sökande behöver mer information om yrken eller sig själv beskrev vägledare tre och 
fem att den sökande får i uppgift att kolla upp mer information om intresseområden, vägledare 
tre uttryckte att en nyfiken sökande 

skulle jag skicka ut på uppdag,om man känner att de är riktigt nyfiken och på tårna så kan 
man alltid skicka dem att ringa eller ännu bättre gå ner och ha möte med någon. Som en kille 
fick, han skulle kolla lantmätare för att han var nyfiken på det och det slutade med att han 
fick praktisera en hel dag.  

Vägledare sju beskrev att för- och nackdelar kan användas som ett annat sätt för att hjälpa den 
sökande att få mer klarhet i sina valalternativ. 

Samtliga vägledare nämner att värderingar kan användas som ett annat alternativ för att hjälpa 
den sökande ta reda på mer om sig själv. Både vägledare tre och sju nämnde 
arbetsområdeskort som ett arbetssätt för att hjälpa den sökande förstå sina värderingar kopplat 
till arbetsområden.Vägledare tre uttrycker : ”Har han eller hon ingen aning om vad det är för 
något som den vill, ja då får man ta till en klassiker, arbetsområdeskorten! eller..egenskaper, 
värderingar eller nått sånt och utifrån de bygga på”. 

Två av vägledarna berättade att det finns ett test som den sökande får fylla i som handlar om 
intressen, färdigheter, inspiration och hälsa. Testet används med avsikt att ge den sökande 
ökad insikt om sig själv och yrken. Den ena vägledaren beskrev testet i likhet med Hollands 
intresseinventorietest eftersom det handlar om att matcha den sökandes egenskaper med 
yrkesområden och den andra nämnde namnet på testet som heter karriärpaketet.se. Båda 
talade om vikten av att samtala omkring resultat.Vägledare fem berättade om innehållet i 
testet karriärpaketet.se som att:  

det finns både det här med intresseområden och svara på de frågorna, och sen så finns det en 
kompetensdel, alltså det man redan kan- vad kan jag redan? vad är jag bra på? vad är jag inte 
bra på? Sen kan man resonera kring det. Och så finns det en inspirationsdel med lite med 
bilder, där man ser arbetsplatsmiljöer så man kan ta ställning till skulle jag vilja jobba såhär 
ja/nej. Den yrkeslista man får, kopplas till arbetsförmedlingen, vilket är extra bra eftersom 
jag då kan komma vidare och titta på arbetsförmedlingens lista om yrken. 

Genomgående talade vägledarna om att samtalsfärdigheter såsom öppna frågor, 
sammanfattningar, omformuleringar och att lyssna på den sökande alltid är viktigt i samtal. 
Samtalsfärdigheterna används under hela vägledningsprocessen för att utforska och klargöra 
den sökandes behov. Två av vägledarna beskrev detta tydligt i frågan om vilka 
vägledningsverktyg de använder från utbildningen. Vägledare två uttryckte att det är: ”Väldigt 
mycket samtalsmetodiska, det sker väldigt naturligt, handlar om att lyssna omformulera, 
sammanfatta, klargöra och omformulera igen. ställa öppna frågor självklart”  
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Vägledare sju talade om vikten av att ha den sökandes berättelse i fokus ”Jag måste lyssna på 
vad studenten är ute efter så att lyssna in deras frågor och ge dom svar på frågorna”. När den 
sökande har kommit längre i processen och tydligare vet vad hen vill uppnå berättade 
vägledare fem att samtalet riktas mot att finna vägar att ta sig till målet. Vägledaren beskrev 
att ”om de kommit ganska långt i funderingarna och är på slutet till och med, vad är 
strategierna och hur kan jag göra för att komma dit.”  

Vägledarna redogjorde för att de arbetar eklektiskt i vägledningen och att det är därför som de 
använder olika verktyg för att hjälpa den sökande under samtalsprocessen. Alla vägledare 
berättade att de tar avstamp i Egans samtalsmodell med faser när de arbetar eklektiskt. 

 Sex av sju vägledare nämnde Egan antingen genom att beskriva Egans tre faser inåt- utåt- 
framåt eller genom att namnge faserna som före-nu-fram. Tre av vägledarna (sex, fem och 
två) beskrev Egan som på följande vis: (sex) ”Egan genom att inåt-utåt och vidare, sedan 
hoppar man lite emellan” (fem) föreställde sig den i frågorna ”Utifrån Sig själv innåt- en det 
lite mer utåt- vad finns det?- ja hur kommer jag vidare- hur kommer jag framåt?” och 
slutligen vägledare två g-enom tanken ”om man tänker inåt-utåt-framåt. Den går ju att koppla 
till flera teorier. Det är ju kunskap om omvärlden och möjligheter man har stöd i beslut hur 
man ska väva ihop alltihopa. Välja bland alla möjligheter” 

Vägledarna säger att de har Egans modell i bakhuvudet även om inte alla stegen i modellen 
berörs i alla samtal. Majoriteten beskrev Egan som grundstommen i vägledningssamtalen. 
Vägledare ett uttryckte att Egan är grunden och de faser hen använder:  

För mig har alltid Egan varit grunden i mitt arbete hur jag än gör något, alltså faserna, är 
alltid de jag tänker utifrån. Sen kan jag alltid stoppa in en jävla massa saker i den. På så vis är 
Egan Bibeln..alltså vilka egenskaper har du, vad finns det omvärldsmässigt och hur ska du 
sedan välja. Vad behöver du för att hjälpa dig att göra ett val. 

Andra verktyg uttrycktes utan koppling till arbetssätt. Sex av sju vägledare nämnde Peavy vid 
namn och talade om att han fanns som inslag i vägledningen utan att de beskrev med ord 
vägledningsupplägget som Peavy har. Vägledare sex beskrev life-space genom att använda 
det svenska uttrycket Livsrummet som något hen gillar och använder i vägledning för att visa 
den sökande vad vägledning kan innebära. Vägledare tre nämnde Amundssons karriärhjul 
under intervjun. Innehållet eller hur hen arbetade med karriärhjulet i vägledningssamtalet 
beskrevs inte. Amundsons namn nämndes av tre vägledare som en del av vägledningsprofiler 
som kommit upp under utbildningen. 

Slutligen har vägledarna gemensamt att alla nämner att värderingar är centralt och att rita eller 
visualisera är inslag i vägledningsprocessen för att hjälpa vägledningssökande förstå 
information eller för att snäva ner sökandes valalternativ genom att fokusera på det viktigaste 
för den sökande själv. Vägledare tre delar med sig sin syn på vikten av  

Värderingar, framtidsvisioner och mål är väldigt viktigt. Jag kanske tycker att stugan och skånska 
slätten är min idyll och det kanske ska in i bilden också och i slutändan landa i, vad passar för 
utbildning på det som jag kommit fram till, så skulle jag ha gjort. 
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Hur kan utsträckningen av verktygen som används förstås utifrån ett 
retroperspektiv på utbildningstidens lärsituation? 

Som redovisats under frågeställning ett (ovan) framkom att Egan användes som grund i samtalen, dels 
för att kartlägga men även genom samtalsfärdigheter och värderingar. De karriärteorier som 
vägledarna nämnde vid namn var krumboltz- Planned happanstance och på ett ställe Holland. 
Amundson och Peavy nämndes vid namn utan förklaring av arbetssätten kopplade till dessa. Likaså 
arbetar vägledarna med värderingar som en del av väglednings-processen utan att koppla det till 
verktyg. Här nedan redovisas resultaten för frågeställning två som handlar om hur lärsituationen på 
den tidigare utbildningen vad gäller vägledningsverktygen såg ut. 

När vägledarna fick frågan om hur de använder och anser att verktygen de undervisats i på 
utbildningen fungerar att använda svarade vägledare två och sex med en skämtsam underton att 
utbildningen fokuserade på att studenterna skulle använda alla verktygen.Vägledare två svarade: 
”Definitivt, så är det ju.Mm... Något annat får man ju inte säga!”. Vägledare sex uttryckte om 
användandet av verktygen ”Ja, men inte så mycket som (en tidigare lärare) skulle, vilja! Sitter ej så 
naturligt...” 

Möjligheten att påverka utbildningen (läranderummets dimension två) 

Ingen av vägledarna uttryckte att det var ett problem med att påverka utbildningen och alla nämnde att 
utvärderingarna oftast var bra. Vägledare ett ansåg dock att hen hade fått ett ökat engagemang genom 
mer lärarledd tid eftersom hen ibland tycker det är svårare att läsa självständigt. Alla vägledare förstod 
att möjligheten till feedback var begränsad eftersom de var många elever på få lärare. De uttryckte att 
de var nöjda och tog för sig när de behövde. Vägledare sju beskrev att det som att det:  ”beror väl på 
hur man är men i våran grupp tog vi de där stödet själv. Vi gick och frågade. Jag tycker att det var bra.” 

Tid i undervisningen för karriärteorierna (läranderummets dimension fyra) 

Gemensamt för fem av sju vägledare var att tiden för att lära sig karriärteorierna spelade in vid 
lärandet. Tre av vägledarna uttryckte att det skulle varit fördelaktigt om det funnits mer tid för att 
(vägledare ett) ”Kunna gräva sig ännu mer in och diskutera de här teorierna än att bara sitta och göra 
det själv på bibblan. Denna vägledare uttryckte att hen lär sig bäst genom att få diskutera och ha ett 
problem och sedan lösa problemet tillsammans med klasskamrater. 

Vägledare två menar om sig själv och lärotiden: 

Men det känns ju som att jag skulle behövt mer tid åt att praktisera de olika, vi hade ju någon fallstudie 
typ. Eller något sådandära och vi läste ju en del olika men det hade ju satt sig mer om vi hade fått gå in 
på varje grej och testa det lite mer tycker jag! 

Vägledaren uttrycker att hen lär bäst genom att praktisera eller djupläsa själv. Slutligen beskrev 
vägledare sex att hen skulle känt ett större engagemang och blivit: “Mer engagerad om kommit 
tidigare, ja, juste föressten det här är jätteviktigt, lycka till. Allt kom direkt i en klump på slutet. Förstår 
att det är viktigt men kändes inte som att man fick förutsättningarna.”Vägledaren beskrev att hen lär 
sig bäst genom att få reflektera och se i verkligheten, fundera och smälta information. 



 

 

28 

Tidsutrymmet för Egans samtalsmodell (läranderummets dimension fyra) 

Vägledarna berättade att Egan fått mycket utrymme på utbildningen och att de fått träna hans 
samtalsmodell genomgående under utbildningen tillsammans med samtalsfärdigheterna. Alla 
vägledare ansåg att de fått god feedback på samtalsfärdigheterna och några uttalade detta som de 
viktigaste att få ha dialoger om. Likaså uttryckte vägledarna att övriga verktyg övats utifrån Egans 
grundsteg. Vägledare ett uttryckte att:   

Egan var på något vis grunden till allt, det var den vi fick lära oss, det var alltid den vi utgick ifrån i alla 
samtal, karriärteorier för att utveckla Eganmodellen lite grann. På så vis är Egan bibeln. Sen vet jag att 
vi läste andra teorier också men inte på samma djup, jo djup definitivt men inte samma omfattning, det 
var ju så att Egan kom upp oftare än, alltså fler gånger än tillexempel Hollands teori gjorde. 

 Vägledare två beskrev samtalsfärdigheterna på följande vis:  ”Alla typiska 
samtalsfärdigheterna som man har fått nöta är bra verktyg för att komma framåt”. 

Teoretisk kunskap och tillämpning (läranderummets dimension tre) 

Alla vägledare tyckte att Egans samtalsmodell stämde överrens med verkligheten när de kom ut på 
praktik och två av vägledarna som arbetade under studietiden tyckte tillämpning var viktigt för att lära 
sig något, vägledare tre talade om fördelarna att få tillämpa verktygen under arbetstid:   

i mitt fall var det en bra miljö att vara i eftersom jag hade de här arbetslösa inpå, där jag kunde ha 
övning under tiden.. När jag haft så mycket samtal genom åren också kunde jag sätta in exempel, det 
var stefan där borta, han var en såndär, han fick jag hålla på att trilskas med, föra fram och tillbaka fram 
och tillbaka sen lossnade det. 

 

Åsikten om att samtalsmetodiken stämde överrens med verkligheten ute på praktiken beskrev 
vägledare två på följande vis: ”Samtalsmodellen om man tänker Egan och grunderna, öppna, slutna 
frågor, det tyckte jag stämde helt överrens med det jag tyckte, alltså det vi fått jobba med på 
utbildningen med samtal.” 

Personlig smak (läranderummets dimension ett) 

Gemensamt för vägledare ett, två, tre och sex är att de använder de vägledningsverktyg som de tycker 
varit intressanta eller passade dem personligen. Vägledningsverktyg som inte känts naturliga har valts 
bort, så här beskriver vägledare sex karriärteorierna: “Sitter ej så naturligt, de är fina och roliga att 
reflektera över under ett samtal..Behövs sättas mer i ryggmärgen när man går ut. Skulle inte ha använt 
ändå även om jag jobbat direkt. Alla heter en gubbe och är likadana” Vägledare sju berättade att hen 
använde samtalsfärdigheterna privat under utbildningstiden och likaså använder dem idag i sitt arbete. 
På följande sätt beskrev vägledaren sig öva privat under utbildningstiden: ”även på mina släkt och 
vänner haha, tänkte jag på det där när ja satt med mina kompisar.” Vägledare ett berättade också att 
hen har tagit delar från utbildningen genom att nämna Beteendevernskapliga psykologiska teorier:   

I bemötandet med klient/kund så använder man förståelsen utifrån beteendevetenskapen hur en individ 
kan vara olika, i vägledningssamtalet använder man ju samtalsmetodiken, det är ju den absolut största 
delen, ni vet öppna, stängda frågor, sen rent praktiska övningar från utbildningen, har jag varit dålig på 
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att ta med mig..Sen teorier, det har väl aldrig varit min absolut starkaste sida att kunna tänka utifrån 
teorier. 

Vägledare två var av liknande åsikt och beskrev att hen tog med de verktyg som kändes meningsfulla 
direkt ”En del kommer jag ihåg, de som var bra. Och sen gör man det till sitt eget. För mig är det 
viktigt att samtalet blir naturligt”, vägledaren beskrev senare vad som gjort att hen använder sig av 
samtalsfärdigheter i samtal:  

jag är förtjust i samtal just (samtalsfärdigheter). Sen finns andra verkyg jag använder som är kopplade 
till exempel självkännedom, man talar om kunskap kompetenser och värderingar, som vi har skapat 
verktyg kring. Rent som en uppgift, ta med dig det här hem 

Den personliga smaken var en aspekt som påverkade vägledare tre som beskrev de övriga verktygen 
med undantag från Peavy och Egans samtalsmodell  

Det övriga så har jag inga som jag, njuter av eller så har jag kanske kommit till den punkten att jag 
struntar i allting som heter modeller, metoder och verktyg. De är mer inrutade tror jag, betydligt stelare 
än vad Peavy och Egan, jag tror det är därför. Det passar ju mig bättre som individ medan jag tror att 
Amundson och annat kanske passar någon annan som är mer kontrollerad 

 Vägledare fyra fokuserde på vilka vägledningsverktyg som skulle kunna vara relevanta att använda på 
hens framtida påtänkta arbetsplats och tog därefter till sig vissa mer än andra ”Det var väl att jag 
försökte tänka vart jag skulle jobba sen och det kunde jag ju inte säga utan att ta gift på och få jobb på 
det, men då tänkte jag det här kommer inte jag ha, behöva där för jag tänkte inte jobba på en 
grundskola”. 

8. Analys 

I det här avsnittet följer en analys av resultaten från frågeställning ett och två. Resultaten 
under frågeställning ett har tolkats utifrån de vägledningsverktyg som ligger i studiens 
bakgrundsavsnitt. Efter detta följer en analys av frågeställning två. Resultaten analyseras  
utifrån Svedbergs (2007) kollapsat läranderum och Läranderum med dimensioner. Under 
denna frågeställning analyseras hur de olika delarna av lärsituationen från utbildningstiden 
kan ha påverkat utsträckningen av hur vägledningsverktygen används idag. 

Hur studie- och yrkesvägledarna arbetar med vägledningsverktygen 

När vägledarna beskrev hur de skulle arbeta i vägledningssamtal med en sökande som inte 
alls vet vad hen vill bli, svarade de att de skulle börja med att försöka förstå var behovet finns 
genom att kartlägga och förstå var den sökande är nu. Alla arbetar för att den sökande ska 
komma till att fatta beslut vilket är centralt i Egans samtalsmodell som beskriver att 
hjälpandet sker genom att klienten ska lära sig hantera problem och fatta beslut. Mer än 
hälften av vägledarna beskrev att de skulle återge det som den sökande berättar, sammanfatta 
det som kommer upp, ställa frågor för att förstå vad den sökande kan sakna och behöva få 
hjälp med samt ringa in det som är det viktigaste för den sökande i stunden. Genom att arbeta 
på detta sätt kan vägledarna tolkas använda sig av Egans färdigheter i fasen 1A som handlar 
om att sammanfatta områden som kommit upp, utmana och fånga sökandes nuvarande bild. 
Likaså påminner kartläggingen vad gäller att lyssna efter vad den sökande kan sakna om 
Egans Steg 1, Nuvarande bilden där det handlar om aktivt lyssna och försöka se den sökandes 



 

 

30 

huvudsakliga problem och outnyttjade resurser. När vägledarna undersöker vad som är 
viktigast för den sökande påminner detta om Egans steg 1 fas 1C, Prioritering av områden 
som gör skillnad, som handlar om att hjälpa den sökande välja teman att fokusera på. Två av 
vägledarna använde sig av värderingar för att undersöka vad som var centralt för den sökande 
samt smala av alternativen, ett arbetssätt som likaså kan kännas igen i 1C (ovan).  

Vägledarna beskriver att de skulle undersöka om det handlar om brist på information om sig 
själv, information om yrken eller svårigheten att välja. Att undersöka på var behovet finns 
utifrån om det saknas information om sig eller yrken eller sig själv påminner om CIPs 
karriärteori, där pyramidens bottennivå (3 och 4) handlar om självinsikt och yrkeskunskap för 
att kunna fatta goda beslut.  

Två vägledare beskrev att den sökande kan få i uppgift att ta reda på mer information om sina 
intresseområden samt utforska dem på egen hand genom att höra sig för eller besöka aktuella 
utbildnings- eller arbetsplatser. Att skicka sökande på uppdrag för att undersöka möjligheter 
påminner om Krumboltz planned happenstance-teori på grund av att vägledare kan ge 
utforskande uppgifter för att främja öppenheten hos den sökande. En av vägledarna talar om 
att uppdrag kan bli aktuella för sökanden som är nyfikna, detta uttryck kan jämföras med en 
av egenskaperna som planned happenstance-teorin beskriver som viktigt för att öka 
öppenheten och möjligheterna i karriärutvecklingen. 

En av vägledarna beskrev att för- och nackdelar kan användas i vägledningssamtal för att 
smala ner alternativen för den sökande. Detta arbetssätt i vägledningsprocessen liknar Egans 
steg 2, fas 2C beslutsamhet, som handlar om att hjälpa sökande att finna beslutsamhet inför 
framtida handlingar. Ett sätt att göra detta beskrivs vara användning av just för- och nackdelar. 

En av vägledarna uttryckte att strategier för att nå sina mål är ett arbetssätt som används när 
sökanden är klara över vad de vill göra. Vägledarens beskrivelse känns igen i Egan steg 3, fas 
3A, hjälpa klienten finna möjliga vägar att uppnå målet, där vägledaren hjälper till att 
identifiera möjligheter och stärka den sökandes egna strategitänkande. Likaså  kan detta 
kännas igen i steg 3, fas 3C handlingsplan som handlar om att hjälpa klienten nå de önskade 
målen genom att formulera en handlingsplan.  

När vägledarna beskrev Egan talade de mycket om inåt-utåt-framåt, en av vägledarna beskrev 
delarna genom frågorna ”vad finns det? Hur kommer jag vidare? Hur kommer jag framåt?” 
vilka kan kännas igen som Egans tre steg. Egan beskriver stegen med frågorna Vad händer 
händer?nuvarande bilden, Vad behöver eller vill jag? önskvärt scenario och Hur handlar jag 
för att ni dit? framåt. En annan vägledare beskrev stegen inåt- utåt framåt som ”omvärlden 
och möjligheter man har, stöd i beslut hur man ska väva ihop alltihop och välja bland 
möjligheter”en beskrivning som liknar flera av Egans steg och faser. Egan talar i Steg 2, fas 
2A om att utforska och välja möjligheter som främjar framtiden. Vidare påminner tanken om 
stöd om Egans steg 2, fas 2C att hjälpa sökande finna beslutsamhet inför framtida handlingar 
och beslutsprocessen liknar Egans steg 3, fas 3B- välja bäst passande strategi, som handlar 
om att hjälpa den sökande välja strategier utifrån tidigare faser som är mest personligt 
lämpade och passande till sociala stöd och resurser. Vägledarna beskrev att ordningen är 
obestämd, vilket är typiskt för Egans samtalsmodell som talar för att modellens steg anpassas 
efter sökandes behov och ej är kronologiskt. 
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När vägledarna arbetar nämnde alla att de använder sig av samtalsfärdigheter såsom att ställa 
öppna frågor, slutna frågor, omformuleringar, sammanfattningar och lyssnar.De uttryckta 
samtalsfärdigheterna finns beskrivna i Egans samtalsmodell under begreppet kommunikativa 
färdigheter och används för att öka engagemanget hos den vägledningssökande. En av 
vägledarna beskrev att hen lyssnar in den sökande dennes frågor, detta påminner om den 
kommunikativa färdigheten Aktivt lyssnande, som handlar om att lyssna efter budskap för att 
få förståelse som bidrar till att vägledaren kan fungera servande och hjälpande. 

Några av vägledarna berättade att de använder tester som verktyg för att arbeta med den 
sökande. Testet jämfördes ha en matchande karaktär och likna Hollands intresseinventorietest. 
En vägledare tog upp att den sökande svarar ja eller nej på frågor gäller intressen, färdigheter, 
inpiration och hälsa i ett test kallat karriärpaketet.se och att denne sen får fram ett resultat som 
matchas mot arbetsförmedlingens yrkeslista. Att arbeta med ja och nej frågor och tester som 
den sökande får fylla i påminner om Hollands intresseinventorietest. I Hollands test svarar 
den sökande på frågor angående intressen, färdigheter och egenskaper för att få fram en 
personlighets kod som sedan matchas mot en yrkesbank. På detta sätt ges förslag på yrken 
som har samma egenskaper som den sökande enligt testet fått fram.  

Slutligen nämner alla vägledare att de arbetar med värderingar för att hjälpa de sökande att 
förstå var de vill om de är osäkra på vad de ska göra. Att arbeta med värderingar är något som 
kommer upp på olika sätt i de flesta modeller, metoder och teorier. I Egan arbetar vägledaren 
och sökande med värderingar i fas 1C och 2B. I Amundson återfinns värderingar som en av 
karriärhjulets inre faktorer. I Savickas genom att fokus ligger på att i samtalet undersöka 
förebilder, roller och värderingar för att göra ett meningsfullt karriärval. I Hollands 
karriärteori och metod genom att testet består av att den sökande värdera olika områden för att 
få fram ett resultat. Slutligen arbetar vägledaren med värderingar genom att använda 
karriärteorin SCCT för att komma åt personens egna möjlighetstänk framför yttre 
begränsningar eller förväntningar. 

Hur användningen av vägledningsverktygen kan förstås utifrån läranderummet 

Mer än hälften av vägledarna uttryckte på olika sätt att de skulle behövt mer tid för att förstå 
och lära sig karriärteorierna från utbildningen. Några av vägledarna ansåg även att andra 
aspekter såsom större delar med diskussioner, praktiska tillämpningar och anknytningar till 
verksamheter saknades för att få bättre förutsättningar att lära sig teorierna på ett sätt som 
stämde in på deras uttalade lärstilar.   

Enligt Svedbergs (2007) Läranderum kan avsaknaden av viktiga aspekter i lärsituationer 
innebära att vägledarna fått förkrympta läranderum. Svedberg (ibid) beskriver att en bristande 
överenstämmelse mellan den personliga referensramen och utvecklingsagenterna i dimension 
två innebär att individen upplever det som lärs ut meningsfullt men att det saknas dialoger och 
att det som lärs ut inte är anpassat efter individens lärosätt. Detta anses i sin tur leda till att 
lärandet uteblir eller förkrymper. Svedberg (ibid) menar under dimension fyra i 
läranderummet att för lite tid bidrar till ett förkrympt läranderum på grund av att individen 
inte får den tiden som behövs för att skapa insikt och kunna reflektera tillräckligt över det som 
lärs ut. I denna dimension finns det ett behov av förståelse och lärare som förklarar.  

När vägledarna pratade om Egans samtalsmodell ansåg alla att Egan stämde överrens med 
verkligheten under tiden de var ute på praktik eller arbetade under studietiden. Alla vägledare 
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uttryckte på olika sätt att Egan och samtalsfärdigheterna legat som grund i utbildningen, dels 
för att ”stoppa” in och träna andra verktyg i och dels för att Egans samtalsmodell kommit upp 
genomgående ”oftare” under utbildningstiden. Vägledarna uttryckte på olika sätt att de tog till 
sig de vägledningsverktyg som de tyckte passade dem bäst. Utifrån vägledarnas uttryck ovan 
kan alla dimensioner i Svedbergs (ibid) läranderum tolkas vara tillgodosedda när Egans 
samtalsmodell lärdes ut och in. Enligt analysen kan dimensionerna tolkas ha blivit 
tillfredställda på följande vis: 

Tiden (Dimension 4) kan tolkas blivit tillgodosedd genom att Egan modellen kommit upp 
genomgående under utbildningen. Detta är en princip som i Läranderummet anses viktigt 
eftersom det enligt läranderummets tidsprincip tar tid för individer att förstå och omvandla det 
som lärs ut så att det kan förankras hos individen och bli förståeligt. Likaså kan Dimension ett 
(personlig referensram och sammanhanget) och Dimension tre (utvecklingsagenterna och 
sammanhanget) tolkas ha tillfredställts genom att vägledarna tyckte att modellen stämde 
överrens i arbetet och under praktiken och att de beskrev ta till sig verktyg som passade dem 
personligen. Dimension ett beskrivs i läranderum  handla om att individen måste förstå 
mening med den kunskap som lärs ut för att kunna ta till sig den. Dimension tre uttrycker 
vikten av att utvecklingsagenterna är relevanta och går att använda i verkliga yrkeslivet 
exempelvis ska teorin vara relevant och gå att applicera i praktiken. Avslutningsvis beskrev 
vägledarna att de både fått god feedback på Egans samtalsmodell samt att de haft möjlighet att 
tillämpa den under kurser och i praktiken, något de ansåg har varit viktigt. Genom att 
vägledarna fick aspekter som var viktiga för dem tillfredställda kan slutligen även dimension 
två som beskriver att det är viktigt att sättet det lärs ut på stämmer överrens med hur individen 
lär sig anses vara tillgodosett. Läranderummets dimension två beskriver utvecklingsagenterna 
som ”teori, analysmodeller, kurser, handledning, andras erfarenheter eller studiebesök” och att 
dessa ”syftar till att fungera som ett stöd för individen när hen ska utveckla bilden av sina 
egna personliga uppfattningar”. 

9. Diskussion 

Denna studie har undersökt hur utbildade studie- och yrkesvägledare arbetar med 
vägledningsverktyg de blivit undervisade i under sin utbildning till studie- och 
yrkesvägledare. Det har även undersökts hur, utifrån ett retroperspektiv på 
utbildningssituationen, olika dimensioner av lärandesituationen påverkat utsträckningen på 
användandet av verktygen idag. En förhoppning med undersökningen är att bidra med ökad 
förståelse för hur vägledningsverktyg faktiskt används av vägledare i praktiken för att fungera 
som ett diskussionsunderlag för utbildningsplanerare om det finns behov av eventuella 
åtgärder vad gäller vägledningsverktyg i framtiden.  

Resultaten visar på att vissa verktyg används i större utsträckning än andra. Utifrån vad som 
framkommit i intervjuerna och resultaten används ett eklektiskt arbetssätt med utgångspunkt i 
Egans samtalsmodell. Detta arbetssätt är detsamma som det Andergren (2014), Nilsson (2005) 
och Lindh (1997) nämner i deras litteratur och forskning (se forskningsavsnitt, vägledning). 
Vägledarna använder Egans samtalsmodell och kommunikativa färdigheter i större 
utsträckning än andra verktyg från utbildningen. Vägledarna uttryckte att tiden funnits för 
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Egans samtalsmodell och uttalade det genom att beskriva att samtalsfärdigheterna fått tränats 
och ”nötas” på ett återkopplande och återkommande sätt genom utbildningen. Något som 
väckte vår uppmärksamhet var att en av vägledarna nämnde (framkommer i 
resultatredovisningen under frågeställning 1) ordagrant att ”Egan är bibeln”. Under vår egen 
utbildning har begreppet bibel används av lärare i samband med att några vägledningsverktyg 
kommit på tal. Detta har uttryckts om Egans egna bok och Browns et al. bok (2002) om 
karriärteorierna. På samma diskussionstema om utbildningens eventuella påverkan på hur 
vägledare tänker kring hur de använder verktyg uttrycker två vägledare skämtsam att de 
”Något annat får man ju inte säga!” och ”Ja men inte så mycket som (lärare från utbildningen) 
skulle vilja”. Att diskutera är om det ligger något i den skämtsamma undertonen?  Pekar detta 
på att vägledarna inte anser att alla verktyg är så relevanta som utbildningen vill ha det till? 

Läranderummets dimensioner 

I analysen av vägledarnas användning av Egans modell, utifrån Svedbergs (2007) begrepp 
läranderum och dess fyra dimensioner, så framkom att dimensionerna ett, tre och fyra blev 
tydligt tillgodosedda under utbildningen vid lärandet av vägledningsverktyget. I uppsatsens 
inledande avsnitt om bakgrund och tidigare forskning lyftes den vktiga känslan av 
meningsfullhet och relevans vid inlärning fram, dels med hänvisning till Ellström et al (1996) 
och dels till Tiller (2015). Dessa två faktorer beskrivs ha en avgörande roll för att öka 
motivationen vad gäller att lära sig något. Vid inlärningen av Egans vägledningsverktyg blev 
dimensionerna ett och tre tillfredställda vilket borde ha ökat motivationen att lära sig 
verktyget. Det går ändå att diskutera om alla dimensionerna måste vara med i läranderummet 
för att alla individer ska lära eller om det är individuellt hur många och vilka dimensioner som 
måste vara tillgodosedda för att ett fullt lärande ska ske. Utifrån studiens resultat verkar detta 
vara varierande, men för många är exempelvis den personliga referensramen i dimension två 
viktig när det gäller vilka verktyg som individen tar till sig. Vägledare tre uttrycker något som 
visar på att den personliga referensramen har spelat roll för hen ”De är mer inrutade tror jag, 
betydligt stelare än vad Peavy och Egan, jag tror det är därför.” 

Frågan är om det kan vara rimligt att kräva att en utbildning ska kunna ta hänsyn till alla 
deltagares lärosätt? Något som utbildningen rimligtvis skulle kunna se som en alternativ 
åtgärd för att främja lärandet är att fördela tiden jämnare mellan de olika 
vägledningsverktygen. I annat fall kan risken finnas att de verktyg som får mer tid också är de 
verktyg som kommer att prioriteras av deltagarna och bearbetas på ett sätt som möjliggör en 
djupare förståelse som leder till ett ökat framtida användande. 

När vägledarna talade om tiden för karriärteorierna var det tre vägledare som tydligt uttryckte 
att de önskat mer tid för att lära sig dem ordentligt. En av vägledarna beskrev karriärteorierna 
som att ”allt kom direkt i en klump på slutet”. Uttrycket från vägledaren väcker stort intresse 
eftersom en av anledningarna bakom ämnesvalet för studien var reaktioner från nuvarande 
studenter på studie- och yrkesvägledarutbildningen beträffande tidsbrist i olika läromoment, 
framförallt vad gäller karriärteorier.   
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Slutsatser om användandet av vägledningsverktygen 

Det vore dumt att inte ta upp till diskussion om vägledarna har bristande kunskap i de verktyg 
som inte används. Utifrån analysen i denna studie kan vi drar slutsatsen att läranderummet 
blivit förkrympt när det gäller de verktyg som inte används, främst karriärteorierna. Bristande 
tid och tillämpning i verktyget föreslås ha påverkat hur vägledarna förstår karriärteorierna 
idag. Eftersom lärandet även (som studien nämner i bakgrundskapitlet) sker utanför den 
formella utbildningen och likaså är en pågående process kan vägledarnas känsla vad gäller 
exempelvis tidsbristen för karriärteorierna vara en efterkonstruktion eller att behovet snarare 
finns nu. 

Egans samtalsmodell uttrycks ha fått mer tid och tillämpning under utbildningen. Egan är 
också den modell av verktygen som används i störst utsträckning tillsammans med de 
kommunikativa färdigheterna.  Alla vägledare använder samtalsfärdigheter och nämnde att 
dessa var viktiga verktyg att använda under vägledningsprocessen. Vägledare sju beskrev att 
hen använde dem privat ”även på mina släkt och vänner haha, tänkte jag på det där när ja satt 
med mina kompisar.” Precis som tidigare nämnts i diskussionen omkring inlärningen av 
Egans vägledningsverktyg kopplat till Tiller (2015) och Ellström (et al. 1996) så skulle 
samtalsfärdigheter kunna tänkas upplevas mer relevanta och meningsfulla för individer 
eftersom människan genom att leva i vardagen ständigt stöter på situationer av kommunikativ 
karaktär. Denna teoretiska kunskap skulle därför kunna bli tydligare verklighetsförankrad för 
den lärande individen. Som inledningsvis beskrivs i studien var kunskapen förr tydligare 
kopplad till situationen den används i eftersom den lärande observerade och provade själv 
kunskapen genom att göra. Vägledarna fick på ett liknande sätt lära sig samtalsfärdigheterna 
genom att dels öva samtalsfärdigheterna genomgående och få feedback på dem. Likaså kan vi 
tänka oss att samtalsfärdigheterna automatisk fick mer tid utanför utbildningen vilket kan 
tänkas ge verktyget ett försprång jämfört med de övriga verktygen. Att utveckla sina 
kommunikativa färdigheter är något naturligt som människan ständigt eftersträvar sedan 
födseln vilket skulle kunna vara ännu en anledning till att samtliga vägledare nämner dessa. 

En av de mest avgörande faktorerna vad gäller vilka vägledningsverktyg som används är 
enligt denna studies resultat den personliga referensramen. Vägledarna påverkas av sina 
tidigare erfarenheter, uppfattningar, den personliga smaken av arbetssätt samt det som de 
anser är relevant och går att tillämpa. Förmodligen plockar vägledarna russinen ur kakan och 
väljer de verktyg som passar deras personlighet bra.  

Den tydligaste slutsatsen utifrån denna studie är att tid och tillämpning är två aspekter som 
bör tas i beaktande när det gäller att planera upp, lära ut vägledningsverktygen och för att 
främja lärandet för deltagarna.  

Det är avslutningsvis ett oerhört positivt resultat att alla vägledare i den här studien arbetar 
med den sökandes behov i fokus. Det är upplyftande att vägledarna arbetar klientfokuserat 
eftersom studier i vårt forskningsavsnitt visar på att vägledningssökande i 39 studier anser att 
klientfokus är det viktigaste arbetssättet hos en vägledare under vägledningsprocessen 
(Christensen & Sörgaard, 2011). 
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Metoddiskussion 

Vid kvalitativa studier som den här är det dels ett mindre empiriskt underlag att utgå ifrån 
samt subjektiva upplevelser som ligger till grund för resultatet och analysen. Eftersom 
empirin är subjektiv innebär det att det att resultatet med hög trolighet skiljer sig om samma 
studie genomförs med andra informanter och under andra omständigheter. Det är därför svårt 
att dra generella slutsatser baserade på resultaten av denna studie. 

När en studie som denna undersöker utbildningssituationen i ett retroperspektiv kan det vara 
svårt att få fram hur informanterna tänker om en situation i efterhand eftersom minnet kan 
svikta och påverkas av senare erfarenheter. Trost (2010) beskriver retroperspektiva frågor 
bristande eftersom de svar som framkommer oftast är en nutidsversion av dåtiden snarare än 
hur de faktiska förhållandena såg ut. Det kan tänkas vara så att informanterna i denna studie 
talar om hur de upplever vägledningsverktygen idag efter att ha arbetat med dem, detta gäller 
exempelvis när de talar om att de önskade mer tid för att lära sig karriärteorierna. Här 
beskriver författaren vikten av att vara skicklig på att genomföra intervjuer så att den 
intervjuade känner sig intresserad av området, likaså fånga upp kärnelement som den 
intervjuade med större säkerhet ”hängt” upp minnet på. För minska risken för detta i en 
liknande framtida studie skulle ett krav vad gäller informanterna vara att de nyligen läst 
utbildningen, är studerande för tillfället eller att fokus ligger på kunskapen de besitter idag om 
vägledningsverktygen. Ett annat sätt att öka tillförlitligheten är enligt Trost (ibid) att forskaren 
hittar kärnelement och ställer konkreta frågor för att få fram hela bilden och väger in hur 
senare erfarenheter och omständigheter påverkar svaren. 

Det kan vara så att vårt begrepp vägledningsverktyg inte stämde överens med informanternas 
tolkning av begreppet verktyg. Även om vi vid ett flertal tillfällen under intervjuerna 
förklarade vår definition av verktyg (metoder, modeller, karriärteorier och samtalsfärdigheter) 
så kan informanterna under intervjuns gång ha tänkt på sin tolkning av begreppet istället.  

Att undersöka så många verktyg kan ha påverkat svaren då en snävare avgränsning skulle 
kunna bidragit till ett tydligare fokus för vägledarna under intervjusituationerna och för 
studiens resultat. 

Vid metodvalet kan diskuteras hurvida en annan form av metod hade verkat fördelaktigt för 
att samla in empiri av detta slag. För att förstå vilka verktyg som används skulle en metod av 
observerande karaktär kunna få mer verklighetsförankrad empiri framför enbart vägledarnas 
egna uttryck av handlingar. Kan vara så att vägledarna inte vill framställas inkompetenta och 
undviker att svara rakt ut vilka verktyg de inte känner att de fullt behärskar med åtanke av 
vem som kan komma att ta del av studien (tex, chefen m.m.). Vi tycker därför att det är av 
värde att diskutera hur relationen till skolan och vilka som kan läsa studien kan ha påverkat 
svaren likaså att vi stött på vägledarna vid tidigare tillfällen. Att vi träffat vägledarna tidigare 
kan påverka likaså kan det diskuteras vara så att vägledarna upplevt att de blev satta på prov 
eftersom vi som studerar till studie- och yrkesvägledare kan upplevas ha facit på rätt och fel 
svar. 
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Epilog 

I resultaten uttrycker vägledarna att de använder olika verktyg och utgångspunkter utan att 
tydligt koppla dessa till teoretiker som skapat metoder, modeller och karriärteorier. Det är 
enbart Holland och Egan som benämns med namn och arbetssätt sammankopplat. 

Wenestam & Rosendahl Lendahl (2005) beskriver som tidgare nämnts i bakgrundsavsnittet, 
att begreppet tyst kunskap handlar om att individer har svårt att sätta ord på vad de praktisk 
tillämpar. Författarna beskriver att den teoretiska kunskapen individer bär med sig används 
utan att tydligt redogöras för. Ett exempel ifrån studien är när vägledare två säger att: 

”Sen finns andra verkyg jag använder som är kopplade till exempel självkännedom, man talar 
om kunskap kompetenser och värderingar” 

Utifrån vår utbildning och studiens inledande bakgrundsavsnitt tolkade vi att vägledare 
använde sig av vissa verktyg utan att vägledarna själv nämnde dem med ord. Om en liknande 
studie skulle genomföras är begreppet tyst kunskap ett förslag på utgångspunkt för att försöka 
förstå vägledarnas uttryck (nuvarande frågeställning 1). Utifrån vår förståelse för svårigheten 
med retroperspektiva frågor skulle fokus med fördel kunna ligga på hur vägledarna lär eller 
kan idag istället. Metoden för att samla in empirin föreslås vara av observerande karaktär för 
att se vilka verktyg som används kompletterat med intervjuer för att fånga medvetenheten om 
vägledningsverktygen. Ett förslag på möjliga forskningsfrågor vid framtida forskning är: 

* Vilka vägledningsverktyg används av studie- och yrkesvägledarna? 

* Hur redogör vägledarna för modeller, metoder och karriärteorier? 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Önskar lämna läsaren med detta i åtanke 

”Lärare och utbildare kan visserligen lära ut 
saker till andra människor men att lära in kan 
endast människan själv” /(Svedberg, 2007, 
385) 
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Bilaga 1: Intervjuguide 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utbildning 

-Vilka utbildades i? 

- Hur lärdes ut? 

- Hur fick påverka? 

-handledarskap? 

- Hur stämde det in på ditt lärosätt? 

-tiden? 

-Stämde överrens m. verkligheten? 

-Reflektera/diskutera under utbildningen? 

-Problematiserades ev. Klyfta mellan teori & 
praktik? 

 

 

 

Arbete 

-Fortbildning verktyg? 

- Hur Påverka? 

- Hur är chefen delaktig i 
kompetensutv.? 

-Särskilld modell? 

-Reflekterar/diskuteras verktyg? 

-Hur fungerar det att applicera 
verktygen idag? 

- Hur utvärderas kvalitén på 
vägledningen? 

 

Personlig referensram 

-Presentation av sig själv 

-Valde syv? 

-Sorts utbildning? 

-Eget verktyg? 

-föredraget arbetssätt vägledare? 

 

Lärande 

-Hur lär bäst? 

-Hur lärde in sig? 

-hur skiljer sig det du lärt 
från hur du arbetar? 

 

Verktygen 

-Används alla? 

- vilka minns/behärskar du? 

-Någon favorit? 

-Kopplades dina tidigare 
erfarenheter till de du läste? 

CASE  

Det kommer en sökande som säger att denne inte alls vet vad den ska välja för 
utbildning, vad den vill göra för något. Hen talar om att hen har kollat runt lite 
på informationen som finns på er hemsida om olika utbildningar men inte upplever sig 
veta mer för det. Hur tänker du nu när du ska välja vilket vägledningsverktyg att 
använda? Följdfråga: Vad gör att du väljer detta framför andra verktyg? 



 

 

 

Bilaga 2: Informerat samtycke 

 

Deltagande i kvalitativ intervju   

 Undersökare:  

Carina Johannesson, Moa Bergendahl    

andriette.johannesson@gmail.com    

livmoabergendahl@hotmail.se    

   

Information om åtagandet   

Vi är två studenter som läser sista terminen på studie- och yrkesvägledarprogrammet här vid 
Umeå universitet. Detta samtycke riktar sig till dig som kan komma att delta i vår studie om 
vilka metoder, modeller, karriärteorier och samtalsfärdigheter studie- och yrkesvägledare på 
universitet använder sig av i sina vägledningssamtal med sökande.      

Vi har under vår utbildning fått lära oss om olika verktyg, modeller, metoder och teorier 
och det vi vill undersöka är vilka metoder, modeller, karriärteorier och samtalsfärdigheter du 
som vägledare på ett universitet där studie- och yrkesvägledarprogrammet finns, använder dig 
av i dina vägledningssamtal. Likaså vad som gör att du väljer att använda vissa 
metoder, modeller, karriärteorier framför andra.    

Informationen kommer att samlas in genom en intervju. Intervjun kommer att spelas in för att 
kunna transkriberas. Ljudinspelning används för att vi som undersökare ska kunna få tillgång 
till samtalsinnehållet på korrekt vis vid senare bearbetning av innehållet. Den information du 
delger som rör vår undersökning kommer att användas som underlag i vår c-uppsats och 
analys. 

Undersökningen har förhoppning om att bidra med ökad förståelse för hur vägledningsverktyg 
faktiskt används av vägledare i praktiken och fungera som ett diskussionsunderlag för 
utbildningsplanerare om det finns behov av eventuella åtgärder vad gäller vägledningsverktyg 
i framtiden.  

 Konfidentialitet    

Informationen kommer enbart behandlas av Carina Johannesson, Moa Bergendahl, och 
examinerande lärare. Innan den slutgiltiga rapporten lämnas för allmän beskådan kommer vi 
att utelämna ditt namn, ditt kön och arbetsplatsen namn och ort. Namnet kommer att bytas ut 
mot en siffra. Vi kommer att behandla uppgifterna och samtalsinformationen med respekt 
för dig som deltar trots att fullständig anonymitet inte kan säkerhetsställas från vår sida.    

 För att i största möjliga mån skydda dina uppgifter och ljudinspelningen kommer vi efter 
varje intervju att föra över ljudinspelningen på stationär dator och lägga inspelningen i en 
dold mapp. Efter överföring till dator och mapp kommer inspelningen att raderas från 



 

 

 

inspelningsverktyget. Genom att ha informationen på stationär dator är vi alltid närvarande 
vid användningen av datorn samt att den dolda mappen ökar säkerheten ytterligare.    

 Rätten att dra sig ur   

Som deltagare har du trots underskrift nedan alltid rätt att dra dig ur studien utan att behöva 
ange orsaken bakom.  

Samtycke   

Jag har tagit del av den skriftliga informationen ovan beträffande studien och är fullt 
införstådd i vad mitt deltagande i undersökningen innebär och jag samtycker till att 
medverka. Genom underskriften nedan förbinder sig Carina Johannesson och Moa Bergendahl 
till ovanstående information.   

   

x__________________________________              ____________________________   

Namnunderskrift (deltagare)                                       Ort/Datum   

   

__________________________________   

Namnförtydligande       

   

__________________________________              ____________________________   

Namnunderskrift (undersökare)                               Ort/Datum   

   

__________________________________   

Namnförtydligande       

   

___________________________________               _____________________________   

   

Namnunderskrift (undersökare)                                  Ort/Datum   

   

____________________________________   

Namnförtydligande   

      (Denscombe, 2010)  


