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Abstract: 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur lärare arbetar med studie- och 

yrkesvägledning kontinuerligt integrerat i undervisningen inom de 

samhällsorienterade ämnena för att motverka begränsningar utifrån kön, social 

eller kulturell tillhörighet. Metoden som valts för denna undersökning är en 

kvalitativ intervjustudie.  

Resultatet från intervjustudierna har jämförts med Hodkinsons teori där han 

benämner tre faktorer som påverkar val av vidare studier samt yrke. De mest 

framträdande faktorerna i resultatet är Horizons for action samt The decision-

making process där de informanter som deltagit i studien uppger flertalet exempel 

på hur de arbetar för att vidga elevernas perspektiv genom arbetsområden både i 

samhällskunskap, geografi och historia. Detta vidgade synfält bidrar i sin tur till att 

eleverna kan göra väl underbyggda val i framtiden. Lärarna i studien uppger även 

att de arbetar aktivt med att vidga elevernas perspektiv genom att visa på olika 

förutsättningar för yrken att kunna etablera sig i olika miljöer. Studien visar att det 

är relevant att arbeta med studie- och yrkesvägledning kontinuerligt för att få 

önskade resultat, dock har informanterna olika syn huruvida de kan motverka 

begränsningar utifrån kön, social eller kulturell tillhörighet.  

 

 

Nyckelord:  
Studie- och yrkesvägledning, Integrering, Samhällsorienterade ämnen, 

kontinuerlig vägledning, jämställdhet.   
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1. Inledning 

 

”Vissa elever kan inte se längre än att de ska gå i 6:an” 

 

En av lärarna jag intervjuat i denna studie förklarar varför hon anser att det är 

relevant att arbeta med studie- och yrkesvägledning i lågstadiet. Hon menar att 

flertalet elever inte ser sin framtid, de har inga planer och därmed inte heller någon 

motivation att gå i skolan.  

 

”Jag blir förbannad när jag tänker på att eleverna ska börja tänka på vad de vill bli 

höstterminen i 9:an. De sitter där med F-varningar och de vet inte vad de ska göra” 

 

En annan lärare i mina intervjuer blir upprörd över tanken på att lärare inte arbetar 

kontinuerligt med studie- och yrkesvägledning integrerat i sin undervisning. Hon 

har varit ute och föreläst tillsammans med en studie- och yrkesvägledare och mötts 

av lärares brist på engagemang gällande vägledning. Framförallt påstår sig lärare 

inte ha tid och att studie- och yrkesvägledning och att verksamheten är något som 

läggs på deras redan tunga börda. Samma lärare menar i min intervju att det är 

enkelt att integrera vägledning i undervisningen, speciellt inom de 

samhällsorienterade ämnena och att det inte alls är någon extra börda. 

 

Att studie- och yrkesvägledning bör ingå i lärares arbete är inte enbart personliga 

åsikt av dessa informanter. Enligt Lgr11 är det inte bara viktigt att eleverna får en 

utbildning av hög kvalitet i den obligatoriska grundskolan, utan även underlag för 

fortsatt utbildning. Denna verksamhet är hela skolans ansvar. Läraren ska särskilt 

bidra med underlag för varje elevs val av fortsatt utbildning och utveckla kontakter 

med mottagande skolor samt företag i närområdet. Det är även hela skolans ansvar 

att bidra till att eleverna studie- och yrkesval inte begränsas av kön, social eller 

kulturell bakgrund (Lgr11 2011 s.17). 

 

Även forskningen där bland annat professor Tristam Hooley (2014) har 

sammanställt flertalet forskningsresultat som visar att arbete med studie- och 

yrkesvägledning bör följa eleverna kontinuerligt genom grundskolan. Hooley 

menar att verksamheten kan starta redan i lågstadiet med syfte att hitta elevernas 

intresse och kompetenser för att utveckla deras valkompetens. Hooley belyser 

särskilt skolan som en arena för att både bygga kompetens samt synliggöra dessa 

för eleverna. (Hooley 2014 s. 7).  

 

Trots tydliga direktiv i gällande styrdokument samt stöd i forskning visar 

Skolinspektionens rapport (2013:5) att elever inte får kontinuerlig studie- och 

yrkesvägledning under sin utbildning (Skolinspektionen 2013:5 s. 7). 

Konsekvenserna av att skolan inte arbetar med studie- och yrkesvägledning 

kontinuerligt är att eleverna får ta ansvar för sin egen framtid och därmed är 
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utlämnade åt de värderingar som finns inom det egna nätverket (Ibid s. 27). 

Skolinspektionen menar således att detta även medverkar till att skolan inte bidrar 

till att motverka begränsningar utifrån kön, social eller kulturell bakgrund (ibid 

s.8). 

 

Flertalet av de lärare jag intervjuat menar att studie- och yrkesvägledning kan ske 

integrerat i de flesta ämnen i grundskolan. I denna studie har jag dock fokuserat på 

hur lärare kan integrera vägledningen inom de samhällsorienterade ämnena. Inom 

de samhällsorienterade ämnena finner man flera samband mellan studie- och 

yrkesvägledning. Enligt det centrala innehållet i samhällskunskap ska yrken i 

närområdet behandlas i årskurs 1-3 (Lgr11 2011 s.200). Arbeten med yrken kan i 

sin tur integreras i både geografi och historia då geografi syftar till att utveckla 

kunskaper om olika platser, regioner och dess levnadsvillkor (ibid s.159). 

Dessutom ska undervisningen i historia bidra till att eleverna kan se skillnader och 

likheter mellan hur människor levde förr och nu gällande exempelvis yrken (ibid 

s.172). 

 

2. Problemformulering 
I examensarbete 1 genomförde jag en systematisk litteraturstudie om studie- och 

yrkesvägledning integrerat i undervisningen inom ramen för de 

samhällsorienterade ämnena. Detta arbete visade på ett stort forskningsbehov inom 

detta område då det var svårt att hitta relevant litteratur. Den litteratur som finns att 

tillgå handlar i de flesta fall om arbetet med de äldre eleverna i högstadiet eller 

gymnasiet. Litteraturen vänder sig dessutom till stor del mot verksamma studie- 

och yrkesvägledare och inte mot lärare trots att studie- och yrkesvägledning ingår i 

deras uppdrag. Jag identifierade även brister inom studie- och yrkesvägledning, De 

brister som utmärkte sig var att verksamheten inte arbetas med kontinuerligt under 

skolgången samt att skolan i dagsläget inte bidrar till att motverka begränsningar 

utifrån kön, social eller kulturell tillhörighet. Detta arbete fokuserar genom 

kvalitativa intervjuer på hur lärare i lågstadiet arbetar med studie- och 

yrkesvägledning inom ramen för de samhällsorienterade ämnena. Detta är ett 

relevant forskningsområde då styrdokument samt skollag visar att lärare är ålagda 

att arbeta med denna verksamhet.  

 

3. Syfte och frågeställningar 

 

3.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att genom kvalitativa intervjuer undersöka hur lärare på 

lågstadiet arbetar med studie- och yrkesvägledning i lågstadiet integrerat i 

undervisningen i de samhällsorienterade ämnena för att motverka begränsningar 

utifrån kön, social eller kulturell tillhörighet. 
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3.2 Frågeställningar 

Hur arbetar lärare på lågstadiet med studie- och yrkesvägledning integrerat i de 

samhällsorienterade ämnena?  

 

Hur arbetar lärare kontinuerligt med studie- och yrkesvägledning under elevernas 

utbildning genom undervisning i de samhällsorienterade ämnena? 

 

Hur bidrar arbetet med studie- och yrkesvägledning till att motverka begränsningar 

utifrån kön, social eller kulturell tillhörighet? 

 

 

4. Bakgrund 
I detta avsnitt presenterar jag inledningsvis de brister som Skolinspektionen 

identifierat i en rapport om studie- och yrkesvägledning i skolan. Vidare redovisar 

jag tidigare forskning kring studie- och yrkesvägledning, en överblick över de 

samhällsorienterade ämnena samt den teoretiska bakgrund som jag avser att 

använda i min analys av resultatet. 

 

4.1 Brister i studie- och yrkesvägledningen i skolan 

Skolinspektionens rapport (2013:5) visar att studie och yrkesvägledning inte ses 

som hela skolans ansvar. Detta innebär att elever inte får kontinuerlig studie- och 

yrkesvägledning under sin utbildning (Skolinspektionen 2013:5 s.7). 

Skolinspektionen menar att det tar tid att utveckla valkompetens. Denna utveckling 

kräver att lärare bidrar med sin skicklighet i undervisningen och fortlöpande ger 

återkoppling till eleverna om deras studieresultat vilket bidrar till att synliggöra 

elevernas kompetenser (ibid. s.33). Konsekvenserna av att skolan inte arbetar med 

studie- och yrkesvägledning kontinuerligt är att eleverna får ta ansvar för sin egen 

framtid och därmed är utlämnade åt de värderingar som finns inom det egna 

nätverket (ibid. s.27). Skolinspektionen menar således att detta även bidrar till att 

skolan inte bidrar till att motverka begränsningar utifrån kön, social eller kulturell 

bakgrund (ibid. s.8). 

 

4.2 Tidigare forskning om kontinuerlig studie- och yrkesvägledning 

integrerat i undervisningen. 

Med kontinuerlig vägledning menar Hooley (2014) aktiviteter som kan starta 

redan i lågstadiet med syfte att hitta elevernas intresse och kompetenser för att de 

ska kunna göra väl underbyggda val i framtiden. Hooley belyser särskilt skolan 

som en arena för att både bygga kompetens samt synliggöra dessa för eleverna. 

(Hooley 2014 s.7). Enligt Hooleys studie har forskare har identifierat flertalet 

punkter där skolans vägledning har stor inverkan. Bland annat bidrar studie- och 

yrkesvägledning till att eleverna får motivation för att studera vilket genererar i 

bättre studieresultat. Forskningen visar även att skolans studie- och 

yrkesvägledning är som mest effektiv om det integreras i skolans övriga 

undervisning (ibid. s.34-36). 
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4.3 Tidigare forskning kring begränsningar utifrån kön samt social 

bakgrund 

Gruffman (2010) slår fast att den sociala och könsmässiga snedfördelningen till 

vidare studier till gymnasiet eller högre utbildning länge varit ett politiskt problem. 

Enligt läroplanerna har skolan som uppgift att motverka begränsningar utifrån kön, 

social eller kulturell tillhörighet. Studierna i varför snedfördelningen ändå kvarstår 

är begränsade. Gruffman (2010) har således genomfört en av de första studierna i 

ämnet för att belysa problemet. Undersökningen visar att den centrala anledningen 

till att elever väljer de olika programmen bygger på intresse samt att släkt och 

vänner har stor inverkan på den enskilda individens val (Gruffman 2010 s.64-65).  

 

Gruffman har tillsammans med Schedin (2010) tittat på vilka skillnader som finns 

mellan kön och klasstillhörighet vilka som uppsöker studie- och yrkesvägledare 

när de ska gör val av vidare studier. Studien visar att det är stor skillnad mellan 

könen vilka som söker hjälp gällande sitt val. Tjejer från den övre medelklassen 

har större tendens att söka hjälp av studie och yrkesvägledare än någon annan 

grupp. Undersökningen visar dessutom att tjejer i alla samhällsklasser har större 

benägenhet att ta hjälp av en professionell vägledare, medan killar i alla klasser 

inte söker den hjälpen. Gruffman och Schedin menar således att de klass- och 

könsskillnader som verkar råda inte påverkas av ett par enskilda samtal som 

dessutom förstärks av det faktum att det är stora skillnader i vilka som uppsöker 

studie- och yrkesvägledare. Det är därför av största vikt att hitta former för hur 

studie- och yrkesvägledning kan bedrivas som ett gemensamt ansvar för hela 

skolan från så tidig ålder som möjligt (Gruffman och Schedin 2010 s.99). 

 

4.4 De samhällsorienterade ämnena 

De samhällsorienterade ämnena består av fyra enskilda ämnen, dessa är geografi, 

historia, religion och samhällskunskap. 

 

Geografi syftar till att utveckla kunskaper om olika platser, regioner och 

levnadsvillkor samt att kunna jämföra dessa med varandra. Genom undervisning 

ska eleverna ges kunskaper om kartan, viktiga namn och storleksrelationer så 

eleverna kan orientera sig och dra slutsatser om människors levnadsvillkor genom 

att titta på natur- och kulturlandskap (Lgr11 2011 s.159). 

Syftestexten i geografi beskriver ett ämne som utvecklar perspektiv på samspelet 

mellan naturen, människan och samhället. På detta sätt får eleverna genom 

undervisning i ämnet förutsättningar för att kunna orientera sig i och förhålla sig 

till sin omvärld. Genom att tillgodose sig kunskaper i geografiska verktyg och 

analysmetoder förbereds eleverna för att kunna ta ansvar både för sina egna 

fortsatta studier och för den gemensamma framtiden (Skolverket 2011a s.8). 
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Undervisningen i historia ska bidra till att eleverna utvecklar en historisk 

referensram där de kan se skillnader och likheter mellan hur människor levde förr 

och nu (Lgr11 2011 s.172). 

Kursplanens utgångspunkt är att utveckla alla människors förmåga att kunna 

reflektera över vilka vi är, varifrån vi kommer, vilka möjligheter vi har och vart vi 

är på väg. Genom undervisning i ämnet bör eleverna upptäcka att de själva är en 

del av historien. På det sättet begränsas inte historieundervisningen till att bara 

handla om andra människor som levde för länge sen. Historia är till för att skapa 

sammanhang mellan det förflutna, nutiden och framtiden (Skolverket 2011b s.6). 

 

Religion syftar till att undervisa om olika livsåskådningar i vårt närsamhälle och i 

världen. Undervisningen bör belysa vilken betydelse religion har i vårt samhälle 

gällande strävande för fred och hur det kan bidra till konflikter. Den ska dessutom 

visa på hur religion bidrar till att sammanföra människor och hur det kan orsaka 

segregation. Undervisningen ska utveckla förmågan att handla ansvarsfullt i 

förhållande till sig själv och sin omgivning (Lgr11 2011 s.186). 

I ämnet religion ska olika livsfrågor avhandlas för att utveckla elevernas identitet.  

Under barndomen och ungdomsåren kämpar de flesta elever med den egna 

identiteten i förhållande till vänner, föräldrar och det övriga samhället. En 

människas identitet är följaktligen inget statiskt utan något som ständigt skapas i 

relation till omgivningen (Skolverket 2011c s.9).  

 

Undervisningen i samhällskunskap syftar till att utveckla kunskaper om hur 

individ och samhälle påverkar varandra. Eleverna ska utveckla förståelse om egna 

och andra människors levnadsvillkor samt inse betydelsen av jämställdhet. Enligt 

Lgr11 behandlas yrken explicit i ämnet samhällskunskap. I år 1-3 är det yrken och 

verksamhet i närområdet som ska behandlas enligt läroplanens centrala innehåll, i 

år 4-6 sätts yrken i relation till den personliga ekonomin och konsumtionen. Vidare 

i år 7-9 ska eleverna arbeta med arbetslivet och dess villkor (Lgr11 2011 s.199-

203).  

Samhällskunskapsämnet består av fyra olika kompetenser. För det första en 

demokratisk kompetens där bland annat statsskick och mänskliga rättigheter 

behandlas. För det andra en ekonomisk kompetens där eleverna arbetar med privat 

och offentlig ekonomi samt arbetsliv. Även en medborgarkompetens ingår, som 

behandlar sociala frågor och en samhällsetisk kompetens där eleverna får arbeta 

med värderingar som rasism, ojämlikhet och fattigdom. (Skolverket 2013 s.55). 

Under den ekonomiska kompetensen, där eleverna arbetar med arbetslivet under 

det centrala innehållet i år 1-3 (som innefattar yrken och verksamheter i 

närområdet) bör ämnesundervisningen erbjuda kontaktytor mellan skola och 

arbetsliv. Genom att studera yrken kan eleverna bilda sig en uppfattning om 

mervärdet för den enskilde individen och samhället som arbete skapar (Skolverket 

2011d s.16). 

 



 

9 
 

4.5 Att undervisa i de samhällsorienterade ämnena 
Både lärare och elever anser det vara relevant att studera samhällsorienterande 

ämnen. I ett komplext och mångkulturellt samhälle behöver elever förberedas för 

att klara av att hantera det nya samhället. Eleverna behöver dessutom det historiska 

perspektivetför att kunna dra paralleller med dagens samhälle och kunna 

argumentera utifrån välgrundade fakta. Det är därför viktigt att eleverna redan från 

första klass utvecklarkunskaper i samhällskunskap, historia, religion och geografi 

(Skolverket 2013 s.10). 

 

Att få handlingsberedskap i vår föränderliga värld kan handla om att vara med och 

förändra tillvaron för sig själv och andra. Det kan även handla om att göra 

medvetna val. I detta ingår att kunna söka information och kritiskt granska denna 

för att bli en tänkande och aktiv samhällsmedlem. Skolan har alltså som uppgift att 

utveckla självständiga och kritiskt tänkande medborgare i vårt samhälle. Här är 

inte enbart förhållandet till samhället viktigt utan det är även av högsta relevans att 

utveckla den egna identiteten. Didaktisk forskning visar att samhällsorienterande 

ämnen utvecklar vår identitet genom historia och religionskunskap. Därigenom får 

eleverna perspektiv på vår samtid i förhållande till hur det var förr. Det 

samhällsorienterande ämnen erbjuder är även ett medborgerligt perspektiv vilket 

innebär att eleverna bör utveckla en kompetens att göra medvetna val som en god 

samhällsmedborgare. Handlingsberedskap kan även handla om att förberedas för 

vidare studier. I grundskolan läggs grunden som eleverna behöver för att klara 

olika former av högre studier (Skolverket 2013 s.12-14). 

 

God undervisning i de samhällsorienterande ämnena kännetecknas av att läraren 

har goda ämneskunskaper, kan anpassa innehållet efter den elevgrupp som denne 

undervisar och att läraren planerar och organiserar sin undervisning samt 

reflekterar över den. Läraren bör dessutom ge återkoppling till sina elever så de 

förstår målen med undervisningen, läraren har höga förväntningar på sina elever, 

är en synlig ledare i klassrummet och visar entusiasm för sitt ämne (Skolverket 

2013 s.30). 

 

4.6 Teoretisk bakgrund 

Careership theory publicerades på flertalet ställen av Hodkinson & Sparkes, 1996 

1997 och 1998. Teorin belyser vilka faktorer som spelar in gällande val av vidare 

studier samt yrke. I huvudsak bygger teorin på tre faktorer där Hodkinson (2008) i 

sin reviderade version anser att två av dessa faktorer bygger på en starkare 

forskningsgrund än den tredje (Hodkinson 2008 s.4). 

 

Den första faktorn är Horizons for action där den centrala idén är att studie- och 

yrkesval äger rum inom ramen för vilken miljö individen befinner sig i (ibid s.4). 

Hodkinson har sammanställt och har själv utfört flertalet forskningsstudier kring 
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hur val av yrken ser ut och inget val är överraskande. Ingen väljer ett yrke som inte 

finns inom individens synfält (Hodkinson 2008 s.9).  

 

Den andra faktorn som Hodkinson skriver om är The decision-making process. 

Processen innefattar först och främst den som tar beslutet, det är alltid individen 

själv som fattar sitt beslut. Ofta tas ogrundade beslut som är tagna på individens 

intresse samt på bristfällig information från kamrater eller släkt, sällan har 

individen tagit reda på alla fakta innan valen görs. Individen påverkas starkt av 

andras åsikter när det gäller sitt val, framförallt åsikter från släktingar. Slutligen 

påverkas valet starkt av vilka resurser som finns till förfogande för den som gör 

sitt val (Hodkinson 2008 s.6-7). 

 

Den tredje och sista faktorn är Routines and Turning Points där Hodkinson tittat 

närmare på hur valen ändras genom livet. I den tidigare teorin som lades fram av 

Hodkinson och Sparkes menade dessa att en individs karriärval inte följer en rak 

linje utan kan ändra riktning åt ett helt annat håll och under relativ kort tid. Nu 

menar Hodkinson att karriärval fortfarande inte följer en rak linje men att byta 

riktning på sitt val tar längre tid en ett par månader. Ett val konstrueras och byggs 

under lång tid. En central roll i denna konstruktion är lärande. Med lärande menar 

Hodkinson både det informella lärandet och det formella som sker i skolan. 

Karriärval är inget som sker vid sidan om det övriga livet man lever. Ju mer 

kunskap individen får desto sannolikare är det att synen på det framtida valet 

förändras (Hodkinson 2008 10-11). 

 

 

5. Metod 
I detta metodavsnitt presenterar jag val av metod, urval av intervjupersoner, hur 

data har bearbetats, de etiska aspekterna som jag har tagit hänsyn till samt studiens 

reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. 

 

5.1 Datainsamlingsmetod 

Denna studie syftar till att skapa förståelse för hur lärare kan arbeta med studie- 

och yrkesvägledning integrerat i undervisningen för de samhällsorienterade 

ämnena genom kvalitativa intervjuer. Då undersökningen avser att intervjua fåtalet 

människor för att få mycket information har en kvalitativ metod valt (Larsen 2009 

s.22-24). 

 

Då meningen med denna undersökning är att svara på specifika frågor samt att 

datainsamlingsperioden är begränsad till 2-3 veckor så har intervju med 

intervjuformulär valts som metod. Detta innebär att frågorna som informanten ska 

svara på är färdigformulerade, dessutom är frågorna formulerade för att specifikt 

svara på studiens frågeställning. Fördelen med denna struktur är att 
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informationsmängden reduceras och svaren blir lättare att sammanställa för 

forskaren (Larsen 2009 s.84). 

 

5.2 Urval 

Då syftet med denna studie inte är att kunna generalisera resultatet utan att uppnå 

mesta möjliga kunskap om hur lärare kan integrera studie- och yrkesvägledning i 

de samhällsorienterade ämnena så är informanterna valda genom ett icke-

sannolikhetsurval (Larsen 2009 s.77).  

 

Den ursprungliga tanken var att göra ett urval genom självselektion där forskaren 

ställer en fråga vilka som vill delta i undersökningen i en grupp eller i ett forum. 

Informanterna bestämmer således själva om de vill delta eller inte (Larsen 2009 

s.77). Informanter har efterfrågats i två olika grupper med koppling till skolan på 

sociala medier. Den ena gruppen har ett medlemsantal på nästan 19000 

medlemmar och den andra har drygt 10000 medlemmar. Frågan är ställd två 

gånger med en veckas mellanrum utan resultat.  

 

Bristen på informanter som anmälde sig frivilligt gjorde att urvalsmetoden 

ändrades till snöbollsmetoden. För denna studie har således kontakter tagit med 

individer som antas ha kunskaper om integrering av studie- och yrkesvägledning i 

de samhällsorienterade ämnena samt arbetar kontinuerligt för att motverka 

begränsningar utifrån kön, social- eller kulturell bakgrund. Dessa informanter har i 

sin tur tipsat om andra personer som de anser har goda kunskaper i det aktuella 

ämnet (Larsen 2009 s.78). 

 

I första hand har en kontakt med den person som driver och äger företaget 

Skolsamverkan etablerats. Företagets vision är att arbetsliv och skola samverkar 

för att motivera, ge framtidstro och kunskaper till barn och ungdomar som bidrar 

till att de kommer ut i egen försörjning (Skolsamverkan). Denna informant har 

vidarebefordrat mig till tre studie- och yrkesvägledare. Två av tre studie- och 

yrkesvägledare har i sin tur tipsat mig om fyra lärare i Södertälje kommun att 

intervjua. Då två av dessa arbetar i samma klass har tre lärare från denna kommun 

intervjuats. För att få ett större underlag har lärare i Avesta kommun kontaktats då 

de påbörjat ett arbete med studie- och yrkesvägledning på skolorna efter nedslag 

från Skolinspektionen.   

 

I studien återfinns underlag från sju intervjuer. Tre lärare från Södertälje samt fyra 

lärare från Avesta kommun. 

 

 

5.3 Genomförande 

I denna kvalitativa intervjustudie har det genomförts sju intervjuer utifrån ett 

frågeformulär där frågorna är formulerade utifrån studiens syfte. 
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Frågeformuläret består av öppna frågor där informanten får berätta om sina tankar 

kring planering av studie- och yrkesvägledning då detta är ett av kriterierna för en 

kvalitativ datainsamlingsmetod (Larsen 2009 s. 127). Lärarna har även fått berätta 

om sina tankar kring hur verksamheten kan bidra till att motverka begränsningar 

utifrån kön, social eller kulturell tillhörighet. 

 

Enligt informationskravet bör forskaren informera undersökningspersonen om 

syftet med studien (Björkdahl Ordell 2007 s.26). Då två informanter bett om att få 

se intervjufrågorna i förväg så har frågorna skickats ut till samtliga deltagare i 

studien. På grund av detta har undersökningspersoner varit väl förberedda när de 

kommit till intervjun och haft god tid på sig att tänka igenom sina svar. 

 

En intervju är att samtala ansikte mot ansikte, per telefon eller via skrift (Eriksson 

Barajas, Forsberg & Wengström 2013 s.127). Två intervjuer har skett via Skype i 

30-60 minuter. Två intervjuer har genomförts ansikte mot ansikte i 30-60 minuter 

och tre intervjuer har skett via skrift på grund av bristande tid och resurser då en 

intervju kan vara både att samtala ansikte mot ansikte men även i skrift (Eriksson 

Barajas, Forsberg & Wengström 2013 s.127). De muntliga intervjuerna har spelats 

in dessutom har svaren antecknats noggrant. 

 

 

5.4 Bearbetning av data 

Då informationsmängden inte är så stor så har en matris gjorts för att få en 

överblick över svaren vilket underlättar arbetet med att jämföra resultaten. Denna 

matris presenteras inte i uppsatsen utan används för den egna analysen (Larsen 

2009 s.97). De data som ansetts överflödiga har reducerats (ibid s.98). 

 

Vidare har materialet bearbetats enligt innehållsanalys. Syftet med denna analys är 

att identifiera mönster, samband och skillnader i det insamlade materialet (Larsen 

2009 s.101).  

 

Den matris som sammanställts har delats upp under de olika frågeställningarna 

som studien syftar att svara på. Teman som identifierats är integrering av studie- 

och yrkesvägledning i de samhällsorienterade ämnena, kontinuerlig vägledning 

samt bidra till att motverka begränsningar gällande kön, social- eller kulturell 

bakgrund (Larsen 2009 s.101-102). 

 

Datamaterialet har i slutdiskussionen sorterat in utefter Hodkinsons teori som är 

den teoretiska bakgrund som valts för denna studie.  

 

5.5 Forskningsetiska principer 

Ett av kraven enligt vetenskapsrådet är att forskningen ska vara till gagn för 

samhällets utveckling (Björkdahl Ordell 2007 s.26). Då det är en vinst för 
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samhället ur både en ekonomisk och socialt perspektiv att ungdomar kommer ut i 

arbetslivet är denna studie högst relevant.  

 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera informanten om syftet med 

studien (Björkdahl Ordell 2007 s.26). Innan intervjuerna har därför ett mail 

skickats som informerar om syftet med studien samt de frågor som avser att ställas 

vid intervjutillfället. 

 

I mailet informeras personerna som ska intervjuas om att det är frivilligt att delta 

samt att deltagaren är fri att avsluta intervjun utan närmare förklaring närhelst hen 

vill enligt samtyckeskravet (Björkdahl Ordell 2007 s.26). 

 

Enligt konfidentialitetskravet är samtliga informanter som förekommer i arbetet 

anonyma (Björkdahl Ordell 2007 s.27). 

 

5.6 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

För att en undersökning ska bli trovärdig måste forskaren arbeta för så hög 

validitet och reliabilitet som möjligt (Larsen 2009 s.40). 

 

5.6.1 Validitet 

Då min tidigare studie refererar bland annat till Skolinspektionens rapport (2013:5) 

som visar brister gällande kontinuerligt arbete med studie- och yrkesvägledning i 

skolan samt brister i arbetet med att motverka begränsningar utifrån kön, social 

eller kulturell tillhörighet ämnar jag med denna studie att titta på hur lärare arbetar 

detta. För att få hög validitet är frågeställningarna i denna studie formulerade 

utefter detta syfte (Eliasson 2013 s.16). I min tidigare studie fann jag dessutom 

svårigheter att hitta material hur lärare kunde integrera studie- och 

yrkesvägledning i sin undervisning. Då forskning visar att detta ger goda resultat 

gällande elevers förmåga att göra väl grundade val av fortsatta studier och framtida 

yrken så avser jag i denna undersökning även att titta på hur lärare integrerar 

vägledning i de samhällsorienterade ämnena. Frågeställningarna är även utformade 

för att besvara detta syfte.  

 

I de intervjuer där lärare refererat till något material, någon person eller något 

arbete som påbörjats har jag tagit kontakt med den person de refererat till, tittat i 

materialet samt kontrollerat att det arbete de påstås ha påbörjat verkligen är sant 

för att öka validiteten (ibid s.16). 

 

5.6.2 Reliabilitet  

Jag har vid mina muntliga intervjuer antecknat noga, stannat upp och frågat i fall 

jag inte förstått svaret. Jag har även återvänt till en informant för ytterligare 

information huruvida jag förstått svaret rätt. I de fall där intervjuerna är muntliga 
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har jag även spelat in intervjuerna för att kunna gå tillbaka och lyssna igen om jag 

känt mig tveksam så att inga missförstånd uppstått (ibid s.14-15). 

 

5.6.3 Generaliserbarhet 

Undersökningar där urvalet baseras på snöbollsmetoden går inte att generalisera då 

informanterna inte är representativa för den allmänna populationen (Larsen s.78). 

Då jag använt snöbollsmetoden i denna studie så kan inte denna undersökning 

generaliseras.    

 

 

6. Resultat 
I resultatdelen kommer jag inledningsvis presentera svaren på mina 

frågeställningar utifrån de sju intervjuer som jag genomfört. I anslutning till varje 

enskild frågeställning kommer jag även att redovisa huruvida detta arbete stämmer 

överens med Hodkinsons teori gällande vilka faktorer som spelar in vid ungdomars 

val av vidare studier och yrken. Jag har valt att använda lärarnas initial i förnamnet 

när jag citerar eller skriver om deras svar. Lärarna i mina intervjuer är från två 

kommuner, Södertälje kommun som ligger i framkant gällande studie- och 

yrkesvägledning. Den andra kommunen är Avesta kommun där arbetet med studie- 

och yrkesvägledning på skolorna nyligen inletts på grund av nedslag från 

Skolinspektionen. Lärarna som deltagit i den här studien är T, K, S, A från Avesta 

samt J, Jo, M från Södertälje. 

 

6.1 Hur arbetar lärare med studie- och yrkesvägledning integrerat i de 

samhällsorienterade ämnena? 

 

”Den självklara delen är arbetet med olika yrken” 

  

K nämner inledningsvis i intervjun det centrala innehållet i samhällskunskap som 

säger att lärare ska arbeta med olika yrken. Samtliga lärare jag intervjuat uppger 

att de planerar besök av yrkesgrupper eller studiebesök när det arbetar med detta 

centrala innehåll. M har med sin elevgrupp delat upp klassen i smågrupper där de 

åkt runt på studiebesök där de i ett senare läge redovisat för varandra. S har gjort 

liknande i sin elevgrupp men då på initiativ av eleverna själva. S menar dock att de 

flesta tillfällen när de pratar om yrken sker spontant.  

 

”När vi var ute och gick häromdagen träffade vi en fönsterputsare, då stannade vi och 

frågade om hans yrke och vad som krävdes för att bli fönsterputsare.” 

 

S berättar vidare om när de arbetade med ämnesområdet skolan i de 

samhällsorienterade ämnena började eleverna fundera över vem som bestämmer på 

skolan. Detta resulterade i intervjuer av olika yrkesgrupper såsom vaktmästare och 

skoladministratör på skolan för att hitta den som bestämde. K berättar också om 
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spontana tillfällen då exempelvis rörmokaren kom på besök i klassrummet och de 

passade på att fråga honom om sitt yrke. 

 

J berättar att hon tidigare planerat ihjäl sig gällande studie- och yrkesvägledning 

vid varje arbetsområde, med allt från när de arbetat med skolan till 

samhällsfunktioner. Nu efter 13 år faller det sig naturligt och hon planerar inte lika 

mycket. 

 

Några lärare i min intervju har svarat att studie- och yrkesvägledning innebär 

endast att arbeta med yrken. För dessa lärare stannar arbetet med studie- och 

yrkesvägledning vid att arbeta endast med yrken utifrån det centrala innehållet i 

samhällskunskapen. De flesta lärare i min intervju har dock en bredare syn på 

begreppet och menar att vägledning handlar om att förbereda eleverna för livet, att 

vidga deras syn på vilka yrken som finns och att alla har möjlighet att bli det de 

önskar. 

 

Några av lärarna menar att arbetet med yrken lätt kan komma in i geografi och 

historia. 

 

”Måste jag flytta för att bli astronaut? Kan jag lämna den stad jag vuxit upp i? Kan jag 

flytta utomlands? 

 

J uppger att hon ofta arbetar med yrken rent geografiskt. Hon berättar att de först 

tittar på vad man kan bli i sin hembygd, sen vidare till större städer och sen tittar 

de på hela Sverige. Ska man bli astronaut så måste man flytta. J menar att det är 

viktigt att inte låsa fast sig i sin hembygd utan att titta vad som finns utanför. Jo, K 

och S beskriver mer hur de med eleverna ser på förutsättningar för olika yrken att 

etablera sig utifrån olika miljöer och olika geografiska lägen. Vilka yrken finns på 

landsbygden, städerna nära skogen eller vid vattnet? 

 

”I historia ägnar vi oss främst åt vikingatiden och medeltiden. Där är det väldigt lätt att 

integrera ämnet då det framkommer väldigt många typer av yrken.” 

 

Jo menar att man kan titta på yrken historiskt. K tänker också att det historiska 

perspektivet på yrken kan vara bra för att se sin egen del i samhället, hur det har 

förändrats och vilka möjligheter som finns nu. Jo är dock den enda av de lärare jag 

intervjuat som uppger att hon gör en ansats till att närma sig ämnet religion då hon 

tar upp yrken som finns inom de olika religionerna såsom präst, imam, kantor med 

flera. 

 

6.1.1 Careership theory – integrering av studie- och yrkesvägledning i de 

samhällsorienterade ämnena 
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De lärare jag intervjuat belyser flera områden där de arbetar för att vidga elevernas 

synfält allt enligt den centrala iden inom Horizons for action att studie- och 

yrkesval äger rum inom ramen för den miljö som eleverna befinner sig i. De flesta 

lärare jag intervjuat ser studie- och yrkesvägledning som att eleverna ska lära för 

livet och att kunskaper om yrken därför är ett relevant arbetsområde. J uppger att 

hon aktivt arbetar med att utöka det geografiska området genom att titta på de jobb 

som finns i närområdet för att senare titta på vilka yrken som finns i övriga 

Sverige. På så sätt vidgas elevens synfält ytterligare och eleverna bekantar sig med 

fler miljöer än de som finns i närområdet.  

 

Lärarna i min studie uppger att de arbetar aktivt för att ge så mycket information 

som möjligt om yrken genom studiebesök och besök i skolan för att underlätta sina 

framtida yrkesval enligt The decision-making process. Dessutom knyter lärarna 

ofta an arbetet till arbetsområden såsom skolan, samhällsfunktioner, Sverige och 

närområdets historia vilket ger eleverna ytterligare information vad yrket innebär. 

Det historiska perspektivet på arbetet ger även eleverna en bild av att yrken inte är 

beständiga, vissa yrken som behövdes förr finns inte längre. Detta arbete bidrar till 

att utveckla elevernas förmåga att se vilka yrken som är viktiga i deras samtid och 

framtid vilket i sin tur utvecklar valkompetens.  

 

J påpekar i sin intervju att det är viktigt att eleverna får byta drömyrke flera gånger 

under sin utbildning. Hodkinson menar att Routines and Turning Points där elever 

ändrar inriktning sker genom lärande. Även här spelar arbetet med yrken en 

betydande roll. Lärarna bidrar ständigt till ökad kunskap om yrken vilket gör att 

eleverna utifrån ökade kunskaper kan ändra inriktning.   

 

6.2 Hur arbetar lärare kontinuerligt med studie- och yrkesvägledning 

under elevernas utbildning? 

 

J från Södertälje refererar som svar på frågan först för till dokumentet 

Hovsjöskolans röda SYV-tråd - Studie- och yrkesvägledning från förskoleklass till 

årskurs 9 som skrevs på den skola där J arbetade tidigare. Dokumentet är skrivet 

av studie- och yrkesvägledaren Lotten Johansson som bland annat inspirerats av 

det arbete J utför i sitt klassrum (Larsson 2014). Vidare finns det numera ett 

strategidokument för hela Södertälje kommun som J lyfter fram. Detta dokument 

bygger vidare på den tidigare skriften från Hovsjöskolan. Strategidokumentet har 

beslutats av utbildningskontoret i Södertälje hösten 2016 och heter Full fart mot 

framtiden. Elevens framtid – allas ansvar (Utbildningskontoret Södertälje 

kommun 2016). 

 

I dessa dokument kan man läsa en överblick på aktiviteter som man som lärare bör 

göra gällande studie och yrkesvägledning årskurs för årskurs från förskoleklass till 

årskurs 3 i gymnasiet årskurs 4 för gymnasiesärskolan.   
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Bakgrunden till Fullfart mot framtiden (2016) är att Södertälje hade studie- och 

arbetslivsfrågor som ett av sina prioriteringsområden inom skolans 

utvecklingsarbete. Prioriteringen beror i sin tur på att fler medborgare i kommunen 

behöver komma i försörjning och skolan har en given plats i denna målsättning. 

Skolans ansvar i detta arbete är att eleverna får kännedom om hur arbetslivet 

fungerar och hur arbetsmarknaden ser ut. En stor del av ungdomarna i Södertälje 

gör ogenomtänkta val, läser inte vidare till gymnasiet eller väljer bort utbildningar 

som kan leda till jobb (Utbildningskontoret Södertälje kommun 2016 s.2). 

 

Enligt ovanstående dokumentet bör lärare i årskurs 1 ta reda på vad det finns för 

olika yrken. Det arbetet syftar till att eleverna ska få kunskap om många olika 

yrken. De ska fundera över om alla kan alla jobba med allt samt diskutera 

könsstereotyper. Vidare bör arbetet i årskurs 2 Leka yrke/rollspel av olika yrken.  

Syftet med arbetet i denna årskurs är att genomföra övningar som ska leda till 

samtal om yrken utifrån klass kön och etnicitet. I årskurs 3 ska eleverna arbeta 

med att intervjua släkt/vänner om yrken. Eleven får genom detta arbete fördjupad 

kunskap om ett yrke samt kännedom om olika branscher (Utbildningskontoret 

Södertälje kommun 2016 s.14). 

 

Trots detta dokument beskriver Jo som arbetar i Södertälje att det bara är hon som 

arbetar med studie- och yrkesvägledning kontinuerligt i sin undervisning på den 

skola hon arbetar. M även hon lärare i Södertälje menar att den som arbetar 

kontinuerligt med studie- och yrkesvägledning på skolan är studie- och 

yrkesvägledaren. M vet inte exakt vad det är hon gör i sitt arbete men hon vet att 

vägledaren även går in någon enstaka gång på mellanstadiet och gör aktiviteter 

även med dessa elever. I en kontakt med denna studie- och yrkesvägledare efter 

avslutad intervju bekräftar hon att hon tagit på sig rollen som en engagerad 

vägledare och att hon fått extra tid för att arbeta även på de lägre stadierna. 

 

I Avesta kommun är lärarna svävande i sina svar. De tror och de antar att de andra 

också arbetar med studie- och yrkesvägledning då de fick nedslag på detta av 

Skolinspektionen. A berättar att det står skrivet i deras verksamhetsplan så hon 

antar att övrig personal på skolan arbetar med vägledning i sin undervisning. K 

menar i sin tur att de ska skriva ett dokument som de ska börja arbeta med i höst. 

Hon antar att verksamheten då ska bli bättre, men i dagsläget arbetar de inte 

kontinuerligt med studie och yrkesvägledning.  

 

6.2.1 Careership theory – kontinuerlig studie- och yrkesvägledning 
 

Genom att kontinuerligt arbeta med studie- och yrkesvägledning bygger klassen 

tillsammans en bred bas med många olika yrken. Detta fortlöpande arbete med att 

inledningsvis höra om yrken, för att sedan dramatisera och slutligen skriva själv 

bidrar till att vidga elevernas synfält och ökar deras möjligheter att välja utanför 
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den närmiljö de befinner sig i. Södertälje menar i sitt systematiska kvalitetsarbete 

att skolan har en självklar del i att undervisa i hur arbetsmarkanden ser ut. 

 

Det kontinuerliga arbetet bidrar till att inga beslut gällande framtiden tas på 

ogrundade fakta vilket är ett av problemen enligt faktorn The decision-making 

process. Även Södertälje kommun har identifierat detta problem med ungdomar 

gör ogenomtänkta val. Eleverna får därför genom arbetet med studie- och 

yrkesvägledning att utveckla sin valkompetens. De får även möjlighet att fundera 

över om alla har samma möjligheter att jobba med allt vilket ytterligare bidrar till 

att förstå sin egen förmåga och vilka alternativ som finns. 

 

Då Hodkinson menar att det tar lång tid för ungdomar att byta inriktning i livet 

enligt faktorn Routines and Turning Points bidrar det kontinuerliga arbetet till 

valprocessen får ta lång tid.   

 

6.3 Hur bidrar arbetet med studie- och yrkesvägledning till att 

motverka begränsningar utifrån kön, social eller kulturell tillhörighet? 
 

”Försöker tänka på att både ha män och kvinnor som berättar om sina yrken samt att bjuda 

in yrken som kan anses vara dominanta i ett visst kön där det motsatta könet blir 

representerat.” 

 

T är inte ensam om att tänka på vilka han bjuder in och varför när de pratar om 

yrken. Alla lärare som jag intervjuat menar att det är viktigt att visa personer som 

bryter mot normen i sitt val av yrke. Det gäller både kön, social- och kulturell 

tillhörighet. K som har en rullstolsburen kille i klassen påpekar att det även är 

viktigt att presentera förebilder och möjligheter för någon som är 

funktionshindrad.  

 

Flera av de lärare jag intervjuat lyfter att detta är ett allmänt förhållningssätt i 

skolan att arbeta för att alla har samma chans och möjligheter oavsett kön. J menar 

att hon ser alla elever som olika individer och hon tänker inte så mycket på vilket 

kön de har. Det är också ett förhållningssätt hon vill förmedla till klassen. 

 

”Alla är barn här inne, hur kan alla samarbeta oavsett kön? Ni ska inte gifta er med 

varandra, ni är vänner.” 

 

J drar sig inte heller för att ta diskussionen om det krävs. 

 

”Bara killar kan vara brandmän. Är det så? Varför då? Det väcker tankar hos barnen. Kan 

tjejer vara brandmän så kan ju killar vara sjuksköterska…” 

 

M anser att det är viktigt att skolan tar upp detta ämne då hon upplever att hemmet 

ofta är ganska stereotypt. J menar att ibland får man lov att vägleda även föräldrar 
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i samband med utvecklingssamtal. Även föräldrar kan vara fast i sina könsmönster 

samt att flertalet föräldrar kan anse att deras barn ska bli precis som dem och 

”ärva” deras yrke som industriarbetare eller pizzabagare.  

 

Jo menar dock att lärare kanske inte har rätt kompetens för att lyckas med att 

motverka begränsningar.  

 

”Det jag menar är att det tyvärr kan vara så att våra egna värderingar och känslor kan 

påverka innehållet i det vi undervisar och på så vis kan det också förekomma att 

begränsningarna kan få fel vinkling och därmed i värsta fall uppmuntra till 

begränsningar.” 

 

Jo anser att vanliga pedagoger inte har rätt utbildning för att veta hur de ska bidra 

till att motverka begränsningar. Antingen så är det ett ansvar för den enskilda 

studie- och yrkesvägledaren eller så bör lärare utbildas i detta.  

 

6.3.1 Careership theory – att motverka begränsningar utifrån kön, social 

eller kulturell bakgrund 
 

När lärare som i denna studie medvetet väljer att bjuda in personer som bryter mot 

könsnormen vidgas elevernas perspektiv på vad de har för möjlighet att välja för 

yrken. Tjejer kan bli brandmän och killar kan bli sjuksköterska, sådana tankar 

vidgar perspektivet hos eleverna.  

 

Det J berättar om vikten av att ibland vägleda föräldrar stämmer väl överens 

Hodkinsons teori som visar att föräldrar har stort inflytande i The decision-making 

process. M menar även hon att det är relevant för skolan att arbeta aktivt för att 

motverka begränsningar för att få väl grundade val av eleverna då hemmet många 

gånger kan upplevas stereotypt.  

 

Insikter om att valen inte behöver begränsas av kön och social tillhörighet spelat 

en stor roll för att barnen ska kunna ändra inriktning under sin utbildning i enlighet 

med den sista faktorn i Hodkinsons teori. 
 

 

7. Diskussion 
I denna del diskuterar jag resultatet utifrån Hodkinsons teori Careership theory. 

Jag presenterar de tre olika faktorerna i denna teori och hur arbetet med studie- och 

yrkesvägledning integrerat i de samhällsorienterade ämnena som genomförs av de 

lärare jag intervjuat bidrar till att utveckla valkompetens.  
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7.1 Resultatdiskussion 

7.1.1 Horizons for action 
 

Enligt Hodkinson Careership theory finns det tre faktorer som påverkar valet av 

yrke. Den första faktorn är Horizons for action där Hodkinson menar att val av 

yrke aldrig sker utanför individens synfält. Val av yrke sker oftast inom den miljö 

som individen befinner sig i (Hodkinson 2008 s.9). Enligt det centrala innehållet i 

samhällskunskap år 1-3 ska lärare arbeta med yrken i lågstadiet (Lgr11 s.200). 

Detta arbetsområde kan med fördel användas för att vidga elevernas synfält vilket 

också de lärare jag intervjuat i denna studie berättar att de gör. De flesta lärare jag 

intervjuat uppger att de planerar detta arbetsområde med innehåll som studiebesök 

samt besök i skolan. Några av mina informanter tar även spontana tillfällen i akt 

att prata om yrken vid promenader eller på elevernas initiativ.  I Södertälje har 

utbildningskontoret tagit fram ett dokument med riktlinjer som alla lärare i 

kommunen bör följa gällande arbetet med studie- och yrkesvägledning integrerat i 

undervisningen. Enligt detta dokument ska lärare arbeta med yrken i alla årskurser 

för att visa hur arbetsmarknaden ser ut och därmed vidga eleverna synfält. 

(Utbildningskontoret Södertälje kommun 2016 s.2).  

 

Ämnet geografi syftar till att utveckla kunskaper om olika platser, regioner och de 

levnadsvillkor som finns (Lgr11 2011 s.159). Skolverket menar att genom att 

tillgodose sig kunskaper i geografiska verktyg förbereds eleverna för att kunna ta 

ansvar för sina egna fortsatta studier (Skolverket 2011a s.8). Flera av de lärare jag 

intervjuat uppger att de arbetar medvetet med att visa eleverna vilka yrken som 

finns i olika geografiska områden. Vid havet är fiskare och dykare möjliga yrken, i 

skogen är skogsarbetare ett möjligt yrke och i städer är behovet stort av 

serviceyrken.  

J berättar att hon aktivt arbetar utifrån ämnet med att titta på vilka yrken som finns 

i närområdet för att sedan arbeta sig ut i landet. Hon uppger även att hon diskuterar 

med eleverna att man eventuellt måste flytta om man har vissa drömmar och att 

eleverna inte ska låta sig begränsas av de valmöjligheter som finns i deras 

närmiljö. Skolinspektionen menar att skolan inte motverkar begränsningar utifrån 

social- eller kulturell bakgrund (Skolinspektionen 2013:5 s.8). J uppger därför att 

hon arbetar aktivt med att vidga elevernas syn på vilka möjligheter de har om de 

ser utanför sin närmaste miljö då hon arbetar i socialt utsatt område. Detta går i 

linje med Södertäljes kommuns riktlinjer då studie- och yrkesvägledning är ett 

prioriterat område på grund av en gemensam målsättning att fler individer ska 

komma i egen försörjning (Utbildningskontoret Södertälje kommun 2016 s.2). 

 

Undervisningen i samhällskunskap syftar förutom sitt explicita centrala innehåll 

till att utveckla förståelse kring betydelsen av jämställdhet (Lgr11 2011 s.199). 

Skolinspektionen menar att skolan inte bidrar till att motverka begränsningar 

utifrån kön (Skolinspektionen 2013 s.8). Gruffman (2010) slår fast att den 
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könsmässiga snedfördelningen till gymnasieskolans program eller universitet länge 

varit ett politiskt problem (Gruffman 2010 s.64).  

 

Gruffman har tillsammans med Schedin (2010) genomfört en studie som visar på 

stora skillnader gällande både kön och social tillhörighet i vilka som uppsöker 

studie- och yrkesvägledare. Forskarna anser därför att det är av största vikt att hitta 

former för hur studie- och yrkesvägledning kan bedrivas som ett gemensamt 

ansvar för hela skolan från så tidig ålder som möjligt (Gruffman och Schedin 2010 

s.99).  

 

Samtliga lärare jag har intervjuat väljer enligt egen utsago att medvetet bjuda in 

personer som bryter mot könsnormen i deras arbete med yrken. J är den lärare i 

mina intervjuer som uttrycker att hon gärna tar diskussionen kring yrke och kön 

om den dyker upp. J menar att det är viktigt att prata om både jämställdhet och 

vilka rättigheter alla människor har oavsett kön, social- eller kulturell bakgrund. 

Genom att aktivt arbeta för att val av yrke inte ska begränsas utifrån kön, social- 

eller kulturell tillhörighet vidgar man elevernas synfält ytterligare.  

 

7.1.2 The decision-making process 

Den andra faktorn som Hodkinson skriver om är The decision-making process. 

Hodkinson menar att själva valprocessen utförs av den enskilda individen men 

påverkas starkt av släkt och vänner. Många beslut fattas också på bristfälliga 

kunskaper om ett yrke eller en utbildning (Hodkinson 2008 s.6-7). Även 

Utbildningskontoret i Södertälje menar att många val till gymnasiet tas på 

bristfälliga grunder och anser därför att arbetet med studie- och yrkesvägledning 

bör vara ett prioriterat område (Utbildningskontoret Södertälje kommun 2016 s.2). 

 

Det arbete som lärarna i min studie uppger att de utför genom att presentera olika 

yrken ger kunskaper om yrken. Hooley har sammanställt forskning som visar att 

skolans studie- och yrkesvägledning är som mest effektiv om det integreras i 

skolans övriga undervisning (Hooley 2014 s.34-36). J, Jo, K och S som berättar att 

de integrerar yrken i andra arbetsområden såsom skolan, samhällsfunktioner eller 

inom geografin ger eleverna ytterligare en dimension på de yrken som finns. 

 

Undervisningen i historia ska bidra till att eleverna utvecklar en historisk 

referensram där de kan se skillnader och likheter mellan hur människor levde förr 

och nu (Lgr11 2011 s.172). K menar att det är viktigt att ha en historisk bakgrund 

för att kunna se sin egen del i samhället. Syftet med kursplanen i historia är enligt 

Skolverkets kommentarsmaterial att utveckla en förståelse hos eleverna vilka de 

är, varifrån de kommer och vilka möjligheter de har (Skolverket 2011b s.6). Detta 

bidrar till att utveckla valkompetens då eleverna får syn på att yrken som funnit 

historiskt inte finns längre samt att fundera över vilka yrken som kan behövas i 

framtiden.    
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Likt Hodkinsons teori visar även Gruffmans undersökning att den centrala 

anledningen till att elever väljer de olika programmen på gymnasiet bygger på 

intresse samt att släkt och vänners åsikter (Gruffman 2010 s.64-65). Didaktisk 

forskning visar att de samhällsorienterade ämnena genom bland annat 

religionskunskap utvecklar elevers identitet (Skolverket 2013 s.12-13). Under 

barndomen och ungdomsåren kämpar många med sin identitet i förhållande till 

sina vänner och släktingar att arbeta med livsfrågor syftar därmed till att stärka den 

egna identiteten (Skolverket 2011c s.9). De lärare jag intervjuat uppger att de visar 

olika identiteter som eleverna kan relatera till i sitt arbete med yrken för att 

motverka begränsningar, men ingen uppger att de arbetar med livsfrågor för att 

stärka den egna identiteten. Däremot menar J att det kan vara nödvändigt att 

vägleda föräldrar i utvecklingssamtal så de inte begränsar sina barn utifrån kön, 

social eller kulturell tillhörighet. 

 

7.1.3 Routines and Turning Points 

Den tredje och sista faktorn är Routines and Turning Points. Den här delen av 

teorin bygger på att individers val ändras utefter kunskaper och lärdomar som de 

tillgodoser sig. Hodkinsom menar också att det tar tid att utveckla ett väl grundat 

val (Hodkinson 2008 s.10-11).  

 

Även Skolinspektionen menar att det tar tid att utveckla valkompeten vilket är en 

av bristerna som inspektionen belyser i sin rapport (2013:5 s.7) Skolinspektionen 

menar att för att utveckla valkompetens krävs det att lärare bidrar med sin 

skicklighet i undervisningen och fortlöpande ger återkoppling till eleverna (ibid. 

s.33). Skolverket menar även dem att det som kännetecknar god undervisning i de 

samhällsorienterade ämnena är att lärare ger kontinuerlig återkoppling till sina 

elever så eleverna förstår målen med undervisningen som bedrivs i klassrummet 

(Skolverket 2013 s.30).  

 

Med kontinuerlig vägledning menar Hooley (2014) aktiviteter som kan starta 

redan i lågstadiet med syfte att hitta elevernas intresse och kompetenser för att de 

ska kunna göra väl underbyggda val i framtiden. Även Hooley belyser särskilt 

skolan som en arena för att både bygga kompetens samt synliggöra dessa för 

eleverna. (Hooley 2014 s.7). 

 

J och Jo är de lärare som arbetar kontinuerligt med vägledning under planerade 

former. J börjar med att presentera yrken för att senare leka och rollspela yrken för 

att slutligen i årskurs 3 låta eleverna intervjua släkt och vänner om deras yrke. 

Detta kontinuerliga arbete gör att eleverna får nya lärdomar och har möjligheter att 

ändra sina framtida val. J menar också att det är viktigt att man som lärare visar att 

det är helt okej att byta yrke och ha fler drömmar än en. En individs identitet är 
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inget statiskt utan något som ständigt skapas i relation till sin omgivning 

(Skolverket 2011c s.9). 

 

7.2 Metoddiskussion 

Syftet med denna studie har varit att belysa hur lärare kan arbeta kontinuerligt med 

studie- och yrkesvägledning genom att integrera verksamheten i sin undervisning 

inom de samhällsorienterade ämnena. Vidare har studien syftat till att belysa hur 

detta arbete kan motverka begränsningar utifrån kön, social- eller kulturell 

tillhörighet. Eftersom jag avsett att undersöka lärares åsikter kring arbetet med 

studie- och yrkesvägledning har jag valt metoden kvalitativ intervju (Larsen 2009 

s.22).  

 

Larsen (2009) skriver att en kvalitativ intervju kan vara mer eller mindre 

strukturerad beroende på syfte. På grund av den begränsade tid jag haft till 

förfogande för detta arbete samt att jag aldrig tidigare genomfört en kvalitativ 

intervjustudie bidrog till att jag i ett tidigt skede valde att intervjua mina 

informanter med ett intervjuformulär. (Larsen 2009 s.84). Under arbetets gång har 

det varit svårt att få tag i informanter som har haft möjlighet, tid och resurser att 

ställa upp enbart på en muntlig intervju. Detta innebar att jag vid tre intervjuer fick 

endast skriftliga svar. Detta har varit möjligt tack vare att jag inledningsvis valde 

intervjuformulär som intervjumetod. 

 

Min ursprungliga tanke var att göra ett urval genom självselektion men då ingen 

lärare anmälde sig frivilligt till att delta i min studie fick jag byta urvalsmetod till 

snöbollsmetoden (Larsen 2009 s.77-78). Genom snöbollsmetoden var min tanke 

att endast intervjua lärare som arbetar aktivt med studie- och yrkesvägledning 

integrerat i undervisningen och har gjort så i flera år. Trots snöbollsmetoden har 

jag inte lyckats få tag i informanter inom den tid jag önskat och flertalet av de jag 

blivit rekommenderad att kontakta har valt att inte ställa upp. Detta har inneburit 

att jag i slutskedet fått lov att vända mig till lärare som jag vet har påbörjat arbetet 

med studie- och yrkesvägledning integrerat i sin undervisning men inte har så stor 

erfarenhet av att arbeta med detta. Dessutom har jag endast fått lärare från två 

olika kommuner att ställa upp. Problemet med att endast ha informanter från två 

kommuner är att svaren inte skiljer sig åt i den omfattning som det kanske skulle 

ha gjort om fler huvudmän än två varit inblandade i min studie. 

 

Enligt informationskravet bör forskaren informera undersökningspersonen om 

syftet med studien (Björkdahl Ordell 2007 s.26). Då två av mina informanter bad 

om att få se intervjufrågorna i förväg så har jag skickat ut dessa frågor till samtliga 

deltagare i studien. På grund av detta har mina undersökningspersoner på både gott 

och ont varit väl förberedda när de kommit till intervjun. Fördelen är att jag har 

fått svar på samtliga frågor av alla informanter. Syftet med den kvalitativa 

datainsamlingsmetoden är att personen som intervjuas ska få berätta fritt utifrån 
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ämnet som forskaren avser att undersöka. (Eriksson Barajas, Forsberg & 

Wengström 2013 s. 127). Detta fria berättande har blivit lidande av att de lärare 

jag intervjuat varit väl förberedda. Två av mina informanter har under den 

muntliga intervjun läst högt ur anteckningar de skrivit i förväg. 

 

Validitet handlar om utifall undersökningen mäter det forskaren avser att mäta 

samt om undersökningen är giltig. För att få en hög validiteten är det viktigt att 

reda ut frågeställningen så att den formuleras utefter vad som ska mätas (Eliasson 

2013 s.16). Frågeställningarna stämmer väl överens med mitt syfte med studie. 

Även intervjufrågorna är utformade för att besvara syftet. Jag hade dock önskat 

informanter från fler olika kommuner för att få fler svar. Validiteten påverkas av 

att det endast är två huvudmän inblandade i studien. 

 

För att få hög validitet är det av stor betydelse att det insamlade empiriska 

materialet är sant. Forskaren bör därför i största möjligaste mån kontrollera detta. 

(Eliasson 2013 s.16). Jag har vid ett tillfälle sökt upp en studie- och yrkesvägledare 

som den intervjuade läraren refererar till. Jag har tittat på två dokument som en 

informant hänvisar till för att kontrollera att det hon sagt står i dokumenten. I detta 

fall visade det sig att jag missförstått hur dokumenten var utformade vid den 

muntliga intervjun. Jag har gjort en ansats att få ett svar av Skolinspektionen vad 

de menar med kontinuerlig studie- och yrkesvägledning då lärarna jag intervjuat 

visat sig ha olika uppfattningar om detta. Jag har inte fått något svar av 

Skolinspektionen gällande detta dock har en av referenspersonerna till rapport 

2013:5 svarat på vad hon anser. Då hennes syn stämde väl överens med det Hooley 

(2014) skriver om kontinuerlig vägledning har jag valt att hänvisa till honom 

gällande detta.   

 

Hög reliabilitet innebär att man kan lita på undersökningen. Undersökningen bör 

kunna upprepas av en annan forskare med samma eller liknande resultat. (Eliasson 

2013 s.14-15). Då jag antecknat noga och gått tillbaka både genom att lyssna på de 

intervjuer jag behövt eller uppsökt informanten igen för att få ett förtydligande så 

anser jag att undersökningen är pålitlig om den genomförs med samma personer 

igen. Undersökningen kommer dock inte få samma resultat med andra 

informanter. 

 

8. Slutsats 
Då min tidigare kvalitativa litteraturstudie gällande studie- och yrkesvägledning 

integrerat i de samhällsorienterade ämnena indikerade att de flesta lärare arbetar 

med vägledning integrerat i samhällskunskap har denna studie visat på fler 

möjligheter än vad jag väntat mig. Visserligen svarar tre av sju lärare att de endast 

arbetar med studie- och yrkesvägledning utefter det centrala innehållet gällande 

yrken men studien visar att fyra av sju lärare integrerar vägledning även i geografi 

och historia. Studien visar också att de lärare som arbetar aktivt med vägledning 
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gör det utan att det innebär någon extra börda som lagts ovanpå deras övriga 

undervisning. Lärarna i min studie förefaller således integrera verksamheten med 

lätthet. 

 

Dock indikerar svårigheterna med att hitta informanter till denna studie att lärare 

fortfarande brister inom detta arbetsområde. En av mina informanter som varit ute 

och föreläst nämner vid intervjutillfället att hon mött många lärare som tycker att 

studie- och yrkesvägledning inte tillhör deras uppdrag och att det inte anses vara 

relevant. Detta stödjer det jag själv upplevt både i denna studie och i min förra då 

både forskning gällande studie- och yrkesvägledning för lärare är en bristvara samt 

personer att intervjua.  

 

Studien visar att kontinuerlig studie- och yrkesvägledning är viktig för att nå 

resultat, den visar dock även att fåtalet lärare och skolor arbetar kontinuerligt. 

Framförallt visar studien att lärare har olika syn på vad som menas med 

kontinuitet. Vissa lärare i studien menar att kontinuerlig vägledning är när 

verksamheten sker i alla årskurser, i flertalet ämnen genom hela grundskolan. 

Andra lärare anser att verksamheten kan räknas som kontinuerlig om den sker en 

gång på lågstadiet och en gång på mellanstadiet. Dessa skilda svar gjorde att jag 

själv fick fundera över vad Skolinspektionen verkligen menade med kontinuerlig 

studie- och yrkesvägledning. Jag har efterfrågat ett svar på detta genom att skicka 

ett mail till Skolinspektionen, men de har inte svarat mig. En annan reflektion är 

att om lärare inte är eniga om vad som menas med kontinuerlig vägledning kan 

den aldrig uppnås. 

 

Gällande studiens syfte att undersöka hur lärare bidrar till att motverka 

begränsningar utifrån kön, social eller kulturell tillhörighet så kan jag konstatera 

att lärarna medvetet arbetar med jämställdhet. Jämställdhetsarbetet ses ofta som en 

generell tanke som genomsyrar hela skolan men informanterna i min studie menar 

även att de tänker extra noga på att presentera individer som bryter mot normen i 

sina yrkesval. En av de lärare jag intervjuat funderar dock över svårigheterna med 

detta och att lärare kanske inte har rätt utbildning. Jag tänker dock att lärarna i min 

studie bidrar till att motverka begräsningar. Att lärare i sin enskilda undervisning 

ska motverka begränsningar utifrån kön, social- eller kulturell tillhörighet är 

däremot svårt. 

 

9. Vidare forskning 
Flertalet forskare menar att studie- och yrkesvägledning som bedrivs kontinuerligt 

från låg ålder är centralt för att uppnå goda resultat i skolan. Verksamheten är 

dessutom relevant för att bidra till att motverka begräsningar utifrån kön, social- 

eller kulturell bakgrund samt att utveckla barns valkompetens. Hooleys studie 

visar på flertalet punkter där forskare sett att skolans vägledning har stor inverkan. 

Dessutom visar studien att skolans studie- och yrkesvägledning är som mest 
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effektiv om det integreras i skolans övriga undervisning (Hooley 2014) s. 34-36). 

Gruffman och Schedin menar i sin tur att de klass- och könsskillnader som verkar 

råda inför gymnasievalet inte påverkas av ett par enskilda samtal. De anser därför 

att det är av största vikt att hitta former för hur studie- och yrkesvägledning kan 

bedrivas som ett gemensamt ansvar för hela skolan (Gruffman och Schedin s.99). 

Därtill visar Skolinspektionens rapport att konsekvenserna av att skolans lärare 

inte arbetar kontinuerligt med studie- och yrkesvägledning är att eleverna får ta 

ansvar för sin egen framtid och därmed är utlämnade åt de värderingar som finns 

inom det egna nätverket (Skolinspektionen 2013:5 s.27). Skolinspektionen menar 

således att detta även bidrar till att skolan inte bidrar till att motverka 

begränsningar utifrån kön, social eller kulturell bakgrund (ibid s.8). 

 

Trots Skolinspektionens rapport om flertalet brister samt att forskningen visar att 

studie- och yrkesvägledning integrerat i undervisningen ger goda resultat indikerar 

denna studie att lärare inte arbetar med vägledning som de bör göra.  

 

Ett intressant forskningsområde vore därför att undersöka lärares attityder till 

studie- och yrkesvägledning och varför de inte arbetar med verksamheten trots 

forskning och klara direktiv i styrdokument.  

 

Ytterligare undersökningar som det finns behov av är mer lättillgänglig forskning 

där det tittats på en grupp som fått kontinuerlig studie- och yrkesvägledning 

integrerat i sin undervisning under hela sin utbildning jämfört med en 

kontrollgrupp som inte vägletts med samma medvetenhet. Variabler att undersöka 

vore då skolresultaten, val av vidare studier, vilka yrken som valts samt om 

vägledningen verkar bidra till att motverka begränsningar. 
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Bilaga 1 

 

Information om en studie av hur lärare arbetar med studie och 

yrkesvägledning i So-ämnena i årskurs 1-3 

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning 

 

Jag heter Kristina Kihlström och studerar just nu min sista termin på 

grundlärarprogrammet vid Högskolan Dalarna. Som examensarbete har jag valt att 

studera hur lärare på lågstadiet arbetar med studie och yrkesvägledning integrerat i 

So-ämnena. Jag tittar även på om denna verksamhet arbetas med kontinuerligt på 

skolan och hur lärarna tänker kring om studie- och yrkesvägledning bidrar till att 

motverka begränsningar utifrån kön, social eller kulturell tillhörighet.  

 

I studien kommer jag att intervju ett antal lärare vid både olika och samma skolor 

intervjuas. För att jag inte ska missa något viktigt kommer jag be om din tillåtelse 

att spela in intervjun för att i efterhand kunna lyssna igenom det som sagts. 

Intervjun beräknas ta mellan 30-60 minuter alla frågor relateras till studie- och 

yrkesvägledning. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid 

Högskolan Dalarna. Du kommer om du önskar få ta del av den färdiga uppsatsen. 

Även Gabriella Holm som driver Skolsamverkan kommer att få ta del av den 

färdiga uppsatsen. 

 

Det inspelade samt det skrivna materialet kommer att behandlas med försiktighet. 

Namnet på kommunen, skolan och deltagaren är anonymt endast jag och min 

handledare kommer att ha tillgång till inspelningar och det skrivna materialet. 

Intervjuerna kommer endast användas till denna undersökning och kommer efter 

avslutat arbete att förstöras. 

 

Ditt deltagande i undersökningen är frivillig och du kan när som helst 

avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. 

 

Ytterligare upplysningar lämnas av: 

 

Kristina Kihlström 

0763680522 

kristina.kihlstrom@avesta.se 

 

Handledare: 

Jan Svärdhagen 

jsv@du.se 
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Bilaga 2 

 

Intervjufrågor: 

 

Bakgrundsfrågor: 

 
Namn: 

 

Hur länge har du arbetat som lärare? 

 

Vilken utbildning har du? 

 

Intervju: 

 
Vad innebär studie- och yrkesvägledning för dig? 

 

Hur anser du att man kan arbeta med studie- och yrkesvägledning integrerat i So-

ämnena i årskurs 1-3? 

 

Planerar du för studie- och yrkesvägledning inom So-ämnena? 

 

Om ja, hur? 

 

Om nej, varför inte? 

 

Skolinspektionens granskning 2013:5 visar att grundskolan brister i att arbete 

kontinuerligt med studie- och yrkesvägledning. Arbetar ni på hela skolan 

kontinuerligt med studie- och yrkesvägledning? 

 

Om ja. Hur arbetar ni för att verksamheten ska vara kontinuerlig? 

 

Om nej, varför inte? 

 

Studie- och yrkesvägledning i skolan ska bidra till att motverka begränsningar 

gällande kön, social och kulturell tillhörighet. Hur tänker du kring detta? 

 

Anser du att studie- och yrkesvägledning är relevant för årskurs 1-3? 

 

Om ja, på vilket sätt? 

 

Om nej, varför inte? 

 


