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Sammanfattning
Vi har skrivit vårt examensarbete i syfte att undersöka hur vägledning bedrivs i skolan i
Sverige respektive Finland för att se om länderna har någonting att lära av varandra inom
området. Vi har tittat på vilka förutsättningar som ges i de bägge länderna att bedriva
kvalitativt vägledningsarbete, med andra ord hur studie- och yrkesvägledningen i skolan
genomförs för att utveckla elevernas karriärkompetens. Det empiriska materialet har vi
samlat in med hjälp av kvalitativa intervjuer med verksamma vägledare på grund- och
gymnasieskolan i bägge länder. Resultaten visar på flera intressanta skillnader. Vår
jämförelse visar att det finns stora skillnader i hur vägledning i skolan bedrivs i praktiken i
Finland och Sverige, framför allt med hänvisning till styrdokument och förutsättningar att
utföra kvalitativ vägledning. Avslutningsvis har vi velat lyfta fram de framgångsexempel
som vi funnit i respektive länder - saker som verkar fungera väl och som bidrar till en
framgångsrik, kvalitativ vägledningsverksamhet i skolan.

Nyckelord: karriärkompetens, Sverige, Finland, studie- och yrkesvägledare,
studiehandledare, studiehandledning, elevhandledning
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Förord
Vi är språklärare respektive företagsekonom i grunden och har tillsammans 14 års
erfarenhet av studie- och yrkesvägledning på gymnasienivå. Eftersom vi bägge har
arbetat med studie- och yrkesvägledning under flera år och trivts mycket bra med det,
bestämde vi oss för att satsa på att bli behöriga vägledare. Vi träffades på studie- och
yrkesvägledarprogrammet på Umeå universitet och har under vår studietid haft flera
intressanta diskussioner gällande hur vi har arbetat med vägledning på gymnasieskolor
där vi har varit verksamma i Sverige respektive Finland. Vi tyckte att när vi nu ska skriva
examensarbete vore det intressant att jämföra skillnader och likheter i hur vägledning
bedrivs utifrån de styrdokument som finns i våra respektive hemländer.

Det har varit en mycket intressant skrivprocess och vi känner att det gett oss väldigt
mycket. Vi vill rikta ett stort tack till våra informanter som ställde upp med kort varsel för
intervjuer. Vi vill även tacka våra kompetenta kurskamrater samt våra kunniga lärare på
utbildningen för ny kunskap och intressanta diskussioner. Slutligen vill vi rikta ett varmt
tack till vår handledare Svante Åberg för konstruktiv kritik och stöd genom hela vår
skrivprocess.
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Inledning
Syftet med studie- och yrkesvägledning är att skapa förutsättningar för eleverna att få
kunskap om sig själva och sina valalternativ samt ge kunskap om strategier för att nå sina
uppsatta mål. Dagens föränderliga samhälle och breda arbetsmarknad ställer höga krav
på individen när det gäller att lyckas med en hållbar karriärutveckling. Man pratar om
snäv och vid vägledning. Den snäva vägledningen handlar om vägledningssamtal som ges
individuellt eller i grupp och den vida vägledningen handlar om den breda verksamhet
som hjälper eleven att vidga sina perspektiv om sig själva och omgivningen och som
ligger till grund för de beslut individen fattar om framtida studier och yrke. (Skolverket,
2013)

Anders Lovén har översatt OECD:s (2004) definition av vägledning enligt nedan:

I ett övergripande perspektiv kan vägledning ses som en pedagogisk aktivitet som med information,
motivation, stöd och andra hjälpande aktiviteter, och med utgångspunkt i såväl individens resurser som
möjligheterna i omvärlden, har som mål att underlätta för individer och grupper i alla åldrar och vid
olika tidpunkter i livet att välja utbildning, yrke eller karriär och att bidra till en bättre livsplanering.
(Lovén, 2015, s. 26)

Skolverkets allmänna råd om studie- och yrkesvägledning från 2011 uttrycker att eleven,
utifrån sina förutsättningar, genom studie- och yrkesvägledning ska:

· bli medveten om sig själv
· bli medveten om olika valalternativ, såsom utbildningar och yrken
· bli medveten om relationen mellan sig själv och valalternativen
· lära sig fatta beslut
· lära sig genomföra sina beslut

(Skolverket, 2013, s. 12)

Studie- och yrkesvägledningen i den svenska skolan brottas med en rad problem, bland
annat ojämlika resurser för verksamheten samt brist på tydliga styrdokument och tydlig
ansvarsfördelning, då vägledningen ska vara hela skolans ansvar (bl.a. Lundahl 2010,
Nilsson, 2010; Lovén, 2015A; 2015B). Samtidigt är man på ett nationellt plan oroad över
den stora mängden gymnasieavhopp som enligt undersökningar (SKL, 2013 &
Ungdomsstyrelsen, 2013) sker bl.a. på grund av felaktiga val av utbildning samt bristande
stöd i skolan. Detta leder i längden till stora kostnader för samhället då ungdomar
hamnar utanför både studier och arbetsmarknad och i värsta fall marginaliseras från
samhället.

Finland är känt som ett föregångsland inom vägledning av unga, vilket kan bero på att
vägledningen är ett eget skolämne i grundskolans årskurs 7-9 och på den
högskoleförberedande gymnasieskolan. Det finländska skolsystemet har fått
internationellt erkännande, inte minst på grund av goda PISA-resultat de senaste åren,
men även vägledningen i den finländska skolan har lyfts fram internationellt som ett gott
exempel (bl.a. OECD, 2004; Holman, 2014; Vuorinen, Nissinen & Sweet, 2015). Därmed är
vi nyfikna på att se på hur vägledningen i den finländska skolan genomförs och på vilket
vis verksamheten stödjer eleven i skolgången och förbereder eleven för fortsatta studier
och arbetsliv.

Utgående från det goda ryktet vägledningen i Finland har anser vi det vara relevant att
undersöka hur man arbetar med verksamheten där och jämföra den med hur det ser ut i
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Sverige. Vi utgår från att det finns saker som fungerar bra och mindre bra i bägge länder
och vi vill sammanfattningsvis lyfta fram de goda exempel vi finner utgående från vår
undersökning och som överensstämmer med nationella och internationella
målsättningar och rekommendationer som finns.

Vår studie riktar sig till skolledare, rektorer, studie- och yrkesvägledare, lärare, politiker
samt andra personer som är intresserade av studie- och yrkesvägledning.

Val av problemområde
Studie- och yrkesvägledning på skolnivå har kritiserats för att elever avbryter studierna
eller byter inriktningar under gymnasieåren. Detta är en stor kostnad för samhället.
(Lovén, 2015). Enligt Skolverkets statistik från läsåret 2015/2016 i Sverige klarar cirka 25
% inte att uppnå kraven för gymnasieexamen eller yrkesexamen efter 4 år i
gymnasieskolan. Ungefär 12 % byter under sin gymnasietid utbildning och cirka 2 %
hoppar av gymnasiet utan att återgå till studier. 11,7 % av eleverna med svensk bakgrund
på grundskolan klarade inte kraven för att bli behörig till nationellt program på
gymnasieskolan läsåret 2015/2016.

Utifrån denna statistik vill vi se på goda exempel från Sverige och Finland som kan
underlätta för eleverna när det kommer till självkännedom, omvärldskunskap,
valkompetens och studiemotivation. Dessa faktorer kan spela roll och göra att
gymnasievalet blir mer medvetet. Detta skulle i sin tur kunna förebygga avhopp samt få
fler elever motiverade att klara av behörighetskraven för att komma in på ett nationellt
program på gymnasieskolan i Sverige.

En rapport framtagen av Skolverket 2012 lyfter fram elevers perspektiv om vad det är
som har varit avgörande orsaker till byte av program i gymnasieskolan. Enligt den menar
eleverna att med rätt vägledning och stöd i studieteknik i skolan så hade ett byte inte
behövt ske. Avhopp och byte av utbildning blir dyrt för samhället eftersom ett extra
gymnasieår kostar elevens hemkommun ungefär 100 000 kronor per elev.

De i undersökningen tillfrågade eleverna säger att de från grundskolan hade önskat:
· “mer information om olika utbildningsalternativ “
· “att informationen behöver göras mer greppbar och konkret”
· “mer vägledning”
· “mer heltäckande information om vilka skolor och program som ingår i det lokala utbudet”
· “att få veta vilka frågor de kunde ställa vid besök på skolor”
· “att de skött sitt kunskapsuppdrag bättre”
· “att man undervisat mer om studieteknik, planering och ansvarstagande” (Skolverket, 2012, s. 21)

Rapporten menar att detta betyder att den sociala och kulturella statusen utanför skolan
har betydelse för eleven och att vägledning i skolan kan spela en viktig roll när det gäller
att vidga perspektivet om vad som är möjligt att välja och hur man kan tänka kring
framtiden.

Eleverna menar också att den mottagande gymnasieskolan behöver vara mer stöttande
och intresserad av hur eleverna har det för att kunna stödja de elever som inte direkt
finner sig tillrätta. De önskade vidare bättre samplanering mellan lärarna i
gymnasieskolan och mer begriplig undervisning.
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I resultatet av intervjustudien går det att läsa att det är svårt för gymnasieskolan att fylla
igen kunskapsluckor från grundskolan. Det vore med andra ord viktigt att få med sig så
mycket kunskap som möjligt från grundskolan för att klara av sina gymnasiestudier. Det
kan hända att eleverna har lyckats skaffa sig de betyg som krävs för en utbildning men
ändå saknar grunderna man behöver för att klara av studierna på valt gymnasieprogram.

Vi frågar oss hur det ser ut i svensk skola när det gäller förutsättningarna att ge eleverna
den studie- och yrkesvägledning de behöver för att lättare uppnå kunskapskraven samt
att stärka deras valkompetens. Vi anser det vara relevant att rikta blickarna mot Finland
för att se på faktorer som gör att vägledningen där ses som ett framgångsexempel och
därmed se vilka saker man kunde utveckla inom vägledningen i Sverige. Vi vill dock leta
efter framgångsfaktorer i skolan i både Finland och Sverige som kan ses som nycklar för
att underlätta elevernas studie- och valsituation och göra vägledning mer tillgänglig för
alla elever.

Syfte & frågeställningar
Syftet med detta arbete är att undersöka hur vägledning bedrivs i skolan i Sverige och i
Finland för att se om länderna har någonting att lära av varandra inom området. Vi vill se
på vilka förutsättningar som finns för att utföra ett kvalitativt vägledningsarbete och
därigenom se på hur eleverna förbereds för vidare studier och arbetsliv, med andra ord
hur man arbetar med att utveckla elevernas karriärkompetens. Vi kommer också se på
och jämföra ländernas styrdokument på ett övergripande plan, eftersom vi anser att de
är en viktig grund för hur vägledningen genomförs i skolan.

Vi har valt att använda oss av följande frågeställningar:

· Vad skiljer finländska vägledares arbete i skolan från motsvarande arbete i
Sverige?

· Hurdana förutsättningar att genomföra kvalitativ vägledning i skolan finns i
respektive länder?

· Hur arbetar vägledare i skolan i respektive länder för att utveckla elevernas
karriärkompetens?

Centrala begrepp
Det finns en rad olika begrepp kopplat till vägledning och hur begreppen används i
Sverige och Finland varierar dessutom en del. Nedan klargör vi och presenterar de mest
centrala begreppen vi kommer att använda i vårt arbete.

Vägledning
Vance Peavy (1998, s. 11) beskriver vägledning på följande sätt:

Vägledning ger en människa möjlighet att undersöka närmare vad det innebär att hon lever sitt liv
som hon gör just nu – och därmed reflektera över alternativa sätt som hon skulle kunna leva livet
på i framtiden. Vägledning är, kanske i högre grad än något annat yrke, ett praktiskt utövande av
respekt – respekt för det som den andre är och försöker bli, respekt för den andres kulturella
identitet, respekt för innebörden av den dialektiska process mellan människan som fritt
handlande väsen och människan som beroende, som får sitt uttryck i alla de olika språk som en
person använder.

Vi kommer att använda vägledning som ett övergripande begrepp som innefattar
begreppen studie- och yrkesvägledning som används i Sverige och begreppen elev- och
studiehandledning som används i Finland.
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Studie- och yrkesvägledning
Studie- och yrkesvägledning är inte något otvetydigt begrepp utan dess innebörd varierar
mellan länder och över tid. I Sverige är studie- och yrkesvägledning det begrepp som idag
allmänt används, men tidigare under 1900-talets gång har man även använt begrepp som
yrkesvägledning, studierådgivning och studie- och yrkesorientering (syo). Inom
skolvärlden finns studie- och yrkesvägledare främst inom den kommunala
ungdomsskolan samt vuxenutbildningen, och verksamheten riktar sig främst till individer
som studerar eller som funderar på att börja studera. (Nilsson, 2010). I vårt arbete
kommer vi att använda begreppet studie- och yrkesvägledning när vi talar om den
vägledningsverksamhet som bedrivs i Sverige.

Elevhandledning
Elevhandledning är ett läroämne som finns instiftat i den finländska grundskolan. Det
handlar om att övergripande handleda eleverna i skolarbetet, hjälpa dem att utveckla
sina studiefärdigheter och förebygga inlärningssvårigheter. Tyngdpunkten i ämnet ligger
vid stadieövergångar, i samband med olika studierelaterade val och byte av skola.
Studiehandledaren är den person som har det övergripande ansvaret för
elevhandledningen och som håller elevhandledning i klass i åk 7-9. (Utbildningsstyrelsen,
2015). Vi kommer att använda begreppet elevhandledning i vårt arbete när vi avser den
handlednings- och vägledningsverksamhet som bedrivs i grundskolan i Finland.

Studiehandledning
Studiehandledning är en motsvarighet i det finländska gymnasiet till elevhandledning i
grundskolan. Enligt Utbildningsstyrelsen (2016) ska studiehandledningen stödja
gymnasieeleverna i deras studier och ge dem kunskaper och verktyg som behövs vid
livsförändringar och övergångar till vidare studier och arbetsliv. Studiehandledaren har
det övergripande ansvaret för planeringen och genomförandet av handledningen i
gymnasiet. I det här arbetet kommer vi att använda begreppet studiehandledning då vi
avser den handlednings- och vägledningsverksamhet som bedrivs på gymnasiet i Finland.

Karriärkompetens
Karriärkompetens (eng. Career Management Skills) är ett begrepp som man valt att lyfta
fram inom Europeiska Unionen som ett viktigt utvecklingsområde hos EU-medborgarna.
Begreppet innefattar dels en självinsikt och en förmåga att samla information om yrken
och utbildning, och dels också en valkompetens, som blir viktig i övergångar mellan
studier och arbete i ett livslångt perspektiv (Lovén, 2015B). Begreppet beskrivs
utförligare längre fram i arbetet under den teoretiska utgångspunkten.

Bakgrund
I inledningen av det här kapitlet redovisar vi den litteratur och tidigare forskning som vi
anser vara mest relevant som bakgrund för vår undersökning. Därefter följer en
genomgång av de styrdokument som befattar vägledning i skolan i Sverige och Finland,
vilka är viktiga eftersom de ger förutsättningarna enligt vilka vägledarna i skolan ska
arbeta. Avslutningsvis gör vi också en övergripande jämförelse av styrdokumenten där vi
lyfter fram de främsta skillnader och likheter vi ser i dokumenten.

Tidigare forskning och publikationer
Nedan redogör vi för den viktigaste forskningen i vartdera landet och som vi finner
aktuell och relevant som bakgrund till arbetets syfte och frågeställningar.
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Vägledningen i Sverige
Fram till inledningen av 1990-talet var skolan i Sverige, inklusive studie- och
yrkesvägledningen, starkt styrd på ett statligt plan och därmed även tämligen likformig
nationellt sett. Skollagen, läroplaner och statliga bestämmelser styrde vägledningen och
vägledarnas utbildning. I dagens Sverige styrs detta till största delen på lokal, det vill säga
kommunal nivå och i praktiken är det enskilda rektorer och vägledare som styr upp
studie- och yrkesvägledningen på den egna skolan (Lundahl & Nilsson, 2010).

Lisbeth Lundahl och Göran Nilsson (2010) har gjort en undersökning av studie- och
yrkesvägledningen på ett nationellt plan, vilken dels grundar sig på en förnyad analys av
Skolverkets enkätdata från 2005, men också på studier av hur man i 12 svenska
kommuner arbetar kring ungdomars övergång från grundskola till vidare studier och
arbetsliv. Resultaten visar på en starkt fragmentiserad vägledning, där det finns stora
skillnader mellan kommunerna i vägledningens omfattning och kvalitet samt hur många
elever varje studie- och yrkesvägledare ansvarar för. Studien visar också att ungdomar i
låginkomstkommuner med socialistisk majoritet har betydligt större tillgång till
vägledning än ungdomar i medelinkomstkommuner med borgerligt styre. Skillnaden är
också stor mellan kommunala skolor och friskolor; de behöriga studie- och
yrkesvägledarna på friskolan är klart färre än på den kommunala skolan och vissa
friskolor har överhuvudtaget inte någon anställd studie- och yrkesvägledare.

I Skolverkets enkät 2005 fick kommunerna bland annat svara på hur vägledningsfrågor
tas upp i dokument som styr på skolnivå eller på kommunalt plan. Resultaten visar att
endast 40 procent överhuvudtaget nämner vägledningen i sina policydokument och
Lundahls & Nilssons senare granskning visar dessutom att den andelen i praktiken är
ännu lägre. I den senare undersökningen säger vägledarna att den viktigaste funktionen
för skolans studie- och yrkesvägledning är att motivera eleverna till fortsatta studier och
vara ett överbryggande stöd mellan utbildning och arbetsliv (Lundahl & Nilsson, 2010).

I boken Karriärvägledning - en forskningsöversikt (2015) behandlar Anders Lovén den
svenska vägledningens utveckling över tid, dess teorier och framtidsperspektiv. I ett antal
kapitel berörs en allt mer svåröverskådlig utbildnings- och arbetsmarknad.  Boken tar upp
teorier inom vägledningsfältet som är användbara för att skapa förståelse för varför en
individ väljer ett visst yrke eller en viss utbildning. Vidare kan man läsa om
vägledningsfältets historia och goda exempel på hur vägledning kan fungera med rätt
satsningar inom kommun och skola.

På Skolverkets hemsida finns flera rapporter som handlar om studie- och
yrkesvägledningens betydelse i grund- och gymnasieskola. Även Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL), som bland annat arbetar för att elevernas resultat i skolan ska förbättras,
har tittat på exempel på hur studie- och yrkesvägledning bedrivs inom olika kommuner.

Under 2013 gjorde Skolinspektionen i Sverige en kvalitetsgranskning av studie- och
yrkesvägledningen på totalt 34 grundskolor i Sverige. Resultaten visade att studie- och
yrkesvägledning var lågt prioriterad och att huvudmannen lämnar över ansvaret för
vägledningen till rektor som lämnar ansvaret vidare till studie- och yrkesvägledaren. I
granskningen menar man att avsaknaden av direkt ledning får konsekvenser för studie-
och yrkesvägledningen och i slutändan är det eleverna som drabbas då deras rättigheter
begränsas. Vidare såg man att studie- och yrkesvägledningen varken sågs som en process
som verkar som en röd tråd genom hela grundskolan eller som ett område där all skolans
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personal samverkar. Ett exempel på detta är att ingen av de granskade skolorna hade
formulerat någon plan för hur de skulle samverka för att vidga elevernas perspektiv kring
att studie- och yrkesvalet inte påverkas av traditionella könsmönster eller sociala och
kulturella omständigheter. När skolans studie- och yrkesvägledning inte är tillräcklig leder
det till att eleverna i större utsträckning hänvisas till sina egna kontaktnät. Innebörden av
detta är att risken för att “sociala mönster reproduceras i elevernas gymnasieval och
livsval”(s. 8) ökar. (Skolinspektionen, 2013).

Vidare såg man stora brister när det gällde planering, uppföljning, utvärdering och
avsaknad av mål med den egna verksamheten samt konkretisering om hur de nationella
målen kan uppnås på respektive skolenhet. De flesta huvudmännen saknar organisering
kring hur resurserna ska fördelas när det handlar om studie- och yrkesvägledning och om
det finns,  ser man inte på hur stort elevernas behov av vägledning är, utan på
elevantalet. Kontinuerlig vägledning ges inte under studietiden, utan som en punktinsats
vid gymnasievalet, ej heller ses studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar. De
lärare som intervjuades i granskningen är inte införstådda med deras ansvar i uppdraget
och vet ej heller hur de ska integrera studie- och yrkesvägledningen i undervisningen.
Enligt rapporten överensstämmer dessa brister med resultat från Skolverkets
utvärderingar och utredningar. Därför menar Skolinspektionen att det finns belägg för att
samma brister som är identifierade här, även finns på andra skolor i landet.

Vägledningen i Finland
I samband med PISA 2012-undersökningen utfördes även en undersökning i 15-
åringarnas karriärkompetenser, CMS. Detta var en frivillig del av PISA 2012-
undersökningen som totalt 172 205 elever i 15-årsåldern i 22 av 65 deltagande länder
valde att ta del i. Finland deltog medan Sverige stod utanför. Syftet med undersökningen
var att granska på vilket sätt elevernas bakgrund, deras familjebakgrund, skolsystemets
uppbyggnad, skolornas interna vägledningstjänster samt information och olika
väglednings- och rådgivningstjänster utanför skolan har påverkat elevernas
karriärkompetens. (Vuorinen, Nissinen & Sweet, 2015).

Generellt visar resultaten av studien att det finns stora skillnader i vägledningen i de
länder som granskades och att i de länder där vägledningsverksamheten är integrerad i
läroplanerna och skolans dagliga verksamhet har eleverna också en bredare
karriärkompetens. De elever som deltagit i fler arbetsplatsbesök och fått mera individuell
vägledning har också bredare karriärkompetens. Störst skillnader mellan länderna finns i
hur stor grad eleverna deltar i studiemässor, får tillgång till individuella
vägledningssamtal och handledd arbetspraktik (prao). Resultaten visar också generellt att
de elever som anser sig vara flitiga och positivt inställda till skolan samt har en god
självkännedom också deltar flitigare i verksamhet som utvecklar karriärkompetens, och
de anser sig också ha en bredare karriärkompetens. (Vuorinen, Nissinen & Sweet, 2015).

Studien visar att 15-åringarna i Finland har deltagit i verksamhet som utvecklat
karriärkompetens i klart större utsträckning än genomsnittet av de 22 deltagande
länderna i studien. Om man ser på medeltalet av studiens alla delområden placerar sig
Finland på andra plats tätt efter Danmark och dessa två länder visar på märkbart mycket
bättre resultat än de 20 andra länderna. Till skillnad från majoriteten av de andra
länderna ansåg 15-åringarna i Finland att verksamheten i skolan bidragit till största delen
av den karriärkompetens de lärt sig, i jämförelse med verksamhet utanför skolan.
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Resultaten av studien visar att skolan i Finland är en större källa till elevernas
karriärkompetens än skolan i något annat land som deltog i studien. Dessutom är
skillnaden mellan olika skolor i Finland små samt mellan infödda finländare och
finländare med invandrarbakgrund. Enligt Vuorinen, Nissinen och Sweet (2015) beror
detta till stor del på att elevhandledningen är ett obligatoriskt ämne i den finländska
grundskolan och att eleverna har rätt till vägledning i skolan enligt lag. Alla elever i
grundskolan ska dessutom ges möjlighet att delta i prao som underlag för sina
utbildnings- och yrkesval och för att öka deras uppskattning av arbete.

Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet har som uppgift att
koordinera och främja den livslånga vägledningsverksamheten på svenskt håll i Finland.
År 2014 genomförde Regionförvaltningsverket en enkätundersökning bland rektorer och
studiehandledare på grundskolorna i Svenskfinland. Syftet var att göra en
lägesbeskrivning av elevhandledningen i den svenskspråkiga grundskolan i Finland och
rapporten skulle fungera som ett stödmaterial i det lokala läroplansarbetet i samband
med att nya läroplansgrunder togs i bruk år 2016. Enkäten skickades ut till alla
svenskspråkiga grundskolor i Finland men svarsprocenten blev relativt låg – 24 % av
rektorerna och 49 % av studiehandledarna besvarade enkäten. Resultaten ger dock
åtminstone en inblick i vad som fungerar i elevhandledningen i grundskolan.
(Regionförvaltningsverket, 2015)

Resultaten visar att nästan 90 % av studiehandledarna anser att elevhandledningens
synlighet och status i åk 7-9 är hög eller mycket hög, och de får stöd av rektorerna i sitt
resonemang. Lägesbedömningen visar dock på en del utvecklingsområden. Bland annat
meddelar 30 % av informanterna att de inte har en gemensamt formulerad
handledningsplan på skolan, vilket leder till att studiehandledaren får axla planeringen,
integreringen och genomförandet av elevhandledningen. Det framkommer också
svårigheter i att definiera elevhandledningen i årskurs 1-6, eftersom elevhandledningen
inte är ett eget läroämne i låg- och mellanstadiet, utan integrerad i klasslärarens
undervisning. Regionförvaltningsverket konstaterar också att det är svårt att mäta
resultaten av skolans elevhandledning. Man menar att det vore viktigt att skapa
kvalitetsmätare som kan följas upp, diskuteras och analyseras så att man sedan kan
utveckla verksamheten. (Regionförvaltningsverket, 2015)

Styrdokument i Sverige
Läroplan och skollag styr studie- och yrkesvägledare i Sverige. I skollagens första kapitel
§  29 står det att alla elever, oavsett skolform förutom förskola och förskoleklass, ska ha
tillgång till personal med kompetens avsedd för att kunna tillgodose elevers behov av
vägledning inför framtida studie- och yrkesval. Läroplanen i Sverige utfärdas av
regeringen och är en förordning som beskriver skolans olika uppdrag, mål och
värdegrunder samt riktlinjer för hur arbetet ska genomföras. (Skolverkets regelverk,
2017)

Styrdokument för grundskolan
Skollagen ålägger att utbildningen ska vara likvärdig oavsett var i landet den bedrivs.
Här handlar det inte om att undervisningen ska bedrivas på samma sätt överallt utan att
de nationella målen ska uppfyllas. Undervisningen kan aldrig utformas lika eftersom
skolan har ett särskilt ansvar för de elever som har svårigheter att nå målen. Ett av de
övergripande målen är till exempel att varje elev ska ta ett personligt ansvar för sin
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arbetsmiljö och sina studier och att detta i allt högre grad ska påverka hur utbildning och
det inre arbetet i skolan bedrivs. (Skolverket, 2016)

I kapitlet om skolan och omvärlden uttrycker läroplanen; att eleverna ska få en
utbildning av hög kvalitet och att de ska ha grundläggande kunskaper för att kunna välja
fortsatt utbildning. För att göra detta möjligt måste grundskolan samverka med arbetsliv,
samhälle och de gymnasiala utbildningarna. Målet är att eleverna ska:

· ha kompetensen att noga undersöka de valmöjligheter som finns och utifrån
dessa kunna göra väl medvetna val som rör elevens framtid.

· ha goda kunskaper om närsamhället i stort, såsom kultur-, förenings- och
arbetsliv.

· känna till vilka möjligheter som finns när det kommer till utbildning nationellt och
internationellt.

Utifrån ovan uppsatta mål har läroplanen tagit fram riktlinjer hur dessa mål ska kunna
nås.

När det kommer till studie- och yrkesvägledning så står det i läroplanen att “studie- och
yrkesvägledarens, alternativt den person som arbetar med motsvarande
arbetsuppgifter” (Lgr 2011, s. 17), ansvarsområde är att vägleda och informera eleverna
inför vidare studier och yrkesinriktning samt fungera som en stödfunktion till övrig
personals studie- och yrkesorienterade insatser.

Det står att läraren ska medverka till grundkunskap om elevens val av fortsatt utbildning
och förestå samverkan med olika organisationer, företag och mottagande skolor.

Vidare ska alla som arbetar inom skolan verka för att bygga kontakter i samhället utanför
skolan som kan främja elevens lärandemiljö och bidra till att elevens framtida studie- och
yrkesval inte påverkas av social eller kulturell tillhörighet eller av kön.

Styrdokument för gymnasieskolan
I gymnasieskolans läroplan under Utbildningsval - arbete och samhällsliv (Skolverket,
2011) står det författat att det krävs att gymnasieskolan har en nära samverkan med
samhället, arbetslivet, universitet och högskolor samt grundskolan för att eleverna ska få
högkvalitativ utbildning som ger dem förutsättningar att välja kurser inom programmet
för att kunna uppnå framtida mål genom vidare studier eller yrke. Eftersom arbetslivet är
föränderligt när det gäller vilken tillgång på kompetens som efterfrågas och vilket
rekryteringsbehov som är aktuellt inom olika områden, så spelar studie- och
yrkesvägledning en viktig roll. Information från arbetsförmedlingar, näringsliv, universitet
och högskolor samt branschorganisationer och arbetsmarknadsparter har stor betydelse
för skolan och eleverna ur ovan aspekt.

Gymnasieskolans mål är att varje elev:
1. utvecklar sin självkännedom och förmåga till studieplanering.
2. medvetet kan ta ställning till fortsatt studie- och yrkesinriktning på grundval av samlade

erfarenheter och kunskaper.
3. ökar sin förmåga att analysera olika valmöjligheter och bedöma vilka konsekvenser dessa kan ha.
4. har kännedom om arbetslivets villkor, särskilt inom sitt studieområde, samt om möjligheter till

fortsatt utbildning, praktik och arbete i Sverige och andra länder.
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5. är medveten om att alla yrkesområden förändras i takt med teknisk utveckling, förändringar i
samhälls- och yrkesliv samt ökad internationell samverkan och därmed förstår behovet av
personlig utveckling i yrket.
(Gy2011, s. 13)

Utifrån ovan uppsatta mål har läroplanen tagit fram riktlinjer för hur dessa mål ska kunna
nås.
Riktlinjerna är att rektorn ska göra en arbetsfördelning och utifrån denna ska personalen
på skolan verka för elevens valkompetens när det gäller utbildning och yrke samt vägleda
och informera eleven inför kursval, vidare studier och framtida yrke. Personalen ska
vidare motverka att valet begränsas på grund av kön, social och kulturell bakgrund.
Arbets- och samhällsliv skall integreras i undervisningen, där personalen också ska
utnyttja elevens kunskaper och erfarenheter från samhälls- och arbetsliv. Utbildningen
ska samverka med samhället och dess arbets-, kultur- och föreningsliv samt med
universitet och högskolor och handledare inom arbetslivet som kan bidra till att uppnå
målen för utbildningen. Till sist ska den även verka för att potentiella elever får kunskap
om skolans utbildningar.

Skolverkets Allmänna råd - arbete med studie och yrkesvägledning
De allmänna råden togs fram 2013 och skriften är indelad i följande fem avsnitt; 1. Att
styra och leda arbetet med Studie- och yrkesvägledning 2. Personal och kompetens 3.
Undervisning och samverkan - skola, utbildning och arbetsliv 4. Information inför val av
studier och yrken 5. Vägledningssamtal.  Varje avsnitt är sedan indelat i ansvarsområden
utifrån huvudman, rektor, lärare och studie- och yrkesvägledare.

Huvudmannen bör:
· ansvara för att tydliggöra vad styrdokumentens mål betyder för den egna skolan

samt att fördela resurser så att målen för studie- och yrkesvägledningen kan
uppnås för varje enskild elev på skolan.

· se till att någon personal på skolan besitter sådan kompetens att elevens behov
av studie- och yrkesvägledning kan tillgodoses och att personen ifråga är
kompetent att stödja övrig personal på skolan så att de i sin tur kan utföra de
studie- och yrkesvägledningsområden de är ansvariga för.

· garantera att kommunens invånare har tillgång till informationen om möjligheter
till utbildning. (Kommunen)

Rektor bör:
· se till att studie- och yrkesvägledaren besitter den kompetens som behövs för att

utföra arbetsuppgifter kring studie- och yrkesvägledning på skolan.
· säkerställa rutiner och metoder kring utvärdering och planering samt utveckling

av studie- och yrkesvägledning.
· ansvarsfördela studie- och yrkesvägledningen mellan lärare, studie- och

yrkesvägledare och övrig personal och se över samarbetsformerna grupperna
emellan.

· verka för en kontinuerlig och integrerad studie- och yrkesvägledning i
undervisningen, vilket i sin tur ska leda till en större valkompetens när det är dags
att välja vidare studier och/eller yrke.

· möjliggöra att eleverna erbjuds vägledningssamtal utifrån sina behov.
· se till att organisationen kring studie- och yrkesvägledning fungerar.
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· se till att det behoven av kompetensutveckling för personal som arbetar med
studie- och yrkesvägledning tillgodoses utifrån vad som efterfrågas av eleverna.

· att personalen på skolan har kunskaper i hur man vidgar elevperspektivet
gällande yrke och framtid för att motverka val utifrån kön, social och kulturell
bakgrund samt att de har förståelse för att elevens bakgrund har betydelse för de
val eleven gör.

· ha ett övergripande ansvar för att skolans arbetslivskontakter inte begränsar
elevens framtida val.

· se till studie- och yrkesvägledningen är organiserad så att eleverna får möjlighet
att träffa olika företrädare från arbetsliv och utbildningsanordnare samt att de
ställs inför arbetsuppgifter så att de får med sig kunskaper inför kommande
studie- och yrkesval.

· se till att det finns en plan för alla elever utifrån de behov de har ska få en allsidig
information gällande studier och yrken.

· se till att varje elev erbjuds vägledningssamtal som stöttar eleven i sin
karriärsprocess och utgår från dennes behov av vägledning.

Läraren bör i undervisningen:
· se till att eleverna får en förståelse för hur kunskaper i ämnet kan vara till nytta i

kommande studie- och yrkesliv.
· utmana, problemformulera samt visa på alternativ till traditionella begränsningar

i studie - och yrkesvalet utifrån kön, social och kulturell bakgrund.
· verka för att eleven utvecklar mångfacetterade kunskaper om hur arbetslivet

fungerar.

Lärare och SYV bör:
· verka för att eleven får möjlighet att utveckla en bred valkompetens.
· se till att eleven får förståelse för och kunskaper om sitt eget ansvar när det gäller

studie- och yrkesval samt möjliggöra att eleverna får kunskaper i hur information
kritiskt kan granskas och på detta sätt kan utveckla sin egen förmåga till kritisk
granskning.

· tillhandahålla eleverna saklig och uppdaterad information om vilka krav på
kvalifikation som gäller i arbetslivet.

SYV bör:
· medverka till att eleverna får tillgång till studie- och yrkesvägledarens

specialistkompetens, vilken kan påverka elevens studie- och yrkesval.
· tillhandahålla aktuell, opartisk och tillförlitlig information gällande studier och

yrken samt se till att denna information finns tillgänglig för eleven när hen
behöver den.

· se till att eleverna i grundskolan får information om vilka utbildningsvägar som
finns i gymnasieskolan och att valet av program kan få betydelse för framtida
studieval.

· se till att gymnasieeleverna tillhandahålls information om kursval, yrkesutgångar
och inriktningsspår som finns samt vilka konsekvenser ett byte av kurs eller
studieinriktning får.

· ge information om vidare studier och vilka val som har betydelse för dessa.
· underlätta för eleverna på vuxenutbildningen så att de får information om vilka

kurser och utbildningar de behöver för att nå sina studiemål.
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· vägledningssamtalen ska planeras och genomföras så att de vidgar elevens
perspektiv om olika yrken och utbildningar samt om elevens egna kvalifikationer.

· vägledningssamtalen ska ifrågasätta och utmana elevens antaganden om
utbildningar och yrken utifrån kön, kulturell och social bakgrund.

· vägledningssamtalen ska ge eleven möjlighet att utveckla strategier som kan ha
betydelse för studie- och yrkesvalet.

· se till att den individuella studieplanen får en central roll i gymnasieskolan.

Styrdokument i Finland
Liksom Sverige har även Finland allmän läroplikt som inleds i grundskolan vid 7 års ålder
och sträcker sig nio år framåt. I Finland är grundskolan är avgiftsfri och i regel är det
kommunerna som upprätthåller grundskolorna - färre än 2 procent av eleverna går i
privat eller statlig skola (Undervisnings- och kulturministeriet). Efter grundskolan följer
en treårig andra stadiets utbildning, som består av två alternativa delar: gymnasiet och
yrkesskolan.

Det allmänbildande gymnasiet räcker tre år, men studietiden kan vid behov förkortas
eller förlängas, dock till maximalt 4 år. Gymnasiet är årskurslöst och därmed är
studiegången inte bunden till årsklasser. Läsåret är i regel indelat i fem perioder med i
snitt sex kurser och omfattningen för en kurs är 38 timmar. I regel får studerande betyg
(4-10) för varje avlagd kurs och då utbildningen avslutas ges en slutbedömning som
bygger på kursbetygen i varje läroämne. För avgångsbetyg från gymnasiet krävs att
studerande avlagt minst 75 kurser och att samtliga ämneslärokurser är godkända.
Gymnasiet avslutas med en riksomfattande studentexamen bestående av nationella
prov, som ger högskolebehörighet. (Undervisnings- och kulturministeriet;
Utbildningsstyrelsen)

Yrkesskolan består av olika yrkesinriktade program som ger grundläggande
yrkesfärdigheter inom en specifik bransch. Undervisningen utgår från arbetslivet och det
ingår delar av arbetsplatsförlagt lärande (praktik). Även yrkesexamen ger behörighet att
söka in till högskola via inträdesprov. (Undervisnings- och kulturministeriet)

Utbildningsstyrelsen (motsvarigheten till Skolverket i Sverige) fastställer
läroplansgrunder som styr undervisningen i grundskolan och i gymnasiet. Grundskolans
nyaste läroplansgrunder fastställdes år 2014 och tas i bruk etappvis under åren 2016-
2019. (Utbildningsstyrelsen, 2015). De senaste läroplansgrunderna för gymnasiet
fastställdes 2015 och de började gälla för dem som inledde sina studier i gymnasiet 2016-
08-01. Eftersom ibruktagandet av läroplanen sker årskursvis, följer de som i skrivande
stund går på årskurs 2-4 i gymnasiet den föregående läroplanen som togs i bruk 2005-08-
01. (Utbildningsstyrelsen, 2016)

Utbildningsanordnaren ska göra upp en läroplan utgående från läroplansgrunderna som
Utbildningsstyrelsen fastställer. Läroplansgrunderna bygger på den lagstiftning som
preciserar landets utbildning. Utbildningsanordnaren beaktar bland annat den egna
regionens miljö, historia, språkförhållanden och näringsliv och sätter därmed en lokal
prägel på sin läroplan. Läroplanen ska göras upp i samarbete med skolans personal, de
studerande, föräldrar och vårdnadshavare. I läroplansgrunderna står skrivet vilka delar
läroplanen bör innehålla och till dessa delar hör bland annat en handledningsplan.
(Utbildningsstyrelsen, 2015; 2016)
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Ur Förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet
(986/1998, 6 §, 11 § och 15 §) framgår att en behörig studiehandledare ska ha avlagt
högre högskoleexamen samt 60 studiepoäng (högskolepoäng) studier för
studiehandledare. Man är också behörig om man har behörighet som lärare inom
yrkesutbildning har avlagt 60 studiepoäng studier för studiehandledare.

Styrdokument för grundskolan
I de nationella läroplansgrunderna för grundskolan beskrivs elevhandledningen på
följande sätt:

Elevhandledningen har en central betydelse ur såväl elevernas och skolans som ur samhällets
perspektiv. Handledningsverksamheten ska bilda en sammanhängande helhet som fortgår under
hela den grundläggande utbildningen och vidare under studierna efter den grundläggande
utbildningen. Elevhandledningen ska främja att eleverna lyckas i skolarbetet, att studierna löper
smidigt och att eleverna uppnår goda studieresultat.
Elevhandledningens uppdrag är att främja elevernas fostran och utveckling så att de kan
vidareutveckla sina studievanor och sina sociala färdigheter och tillägna sig kunskaper och
färdigheter som behövs i livet. Elevhandledningen ska stödja eleverna att fatta beslut och att göra
val gällande vardagslivet, studierna, fortsatta studier och framtiden utgående från sina egna
förutsättningar, sina värderingar, sitt utgångsläge och sina intressen. Med hjälp av
elevhandledningen lär sig eleverna att bli medvetna om sina möjligheter att påverka planeringen
och besluten i sitt eget liv. Eleverna ska uppmuntras att fundera över och ifrågasätta sina
förhandsuppfattningar om utbildning och yrken och att göra sina val utan könsbundna
rollmodeller. (Utbildningsstyrelsen, 2015, s. 443)

I läroplansgrunderna specificeras också att skolan ska ha en handledningsplan, där
strukturen, arbetssätten och arbetsfördelningen inom ämnet framgår. Målen i planen
bör systematiskt utvärderas. Det betonas att samarbetet mellan studiehandledare och
lärare är viktigt speciellt vid stadieövergångarna, samt att lärarna använder aktuell
information om studier och arbetsliv i sin undervisning. Elevhandledningen ska även
fungera “som en länk mellan skolan, samhället och arbetslivet” och den bör “främja
rättvisa, likvärdighet, jämlikhet och delaktighet samt förebygga marginalisering från
utbildning och arbetsliv. Verksamheten ska även bidra till “att trygga tillgången på
kompetent arbetskraft och till att efterfrågan och utbud på kunnande sammanfaller i det
framtida arbetslivet.” (Utbildningsstyrelsen, 2015, s. 443)

I årskurserna 1-2 integreras elevhandledningen i den övriga undervisningen och
verksamheten i skolan och det är lärarna som ansvarar för ämnet. Samma sak gäller
huvudsakligen också i årskurserna 3-6, men här kan skolan även välja att avsätta tid för
lektioner i elevhandledning. Tyngdpunkten för ämnet ligger dock i årskurserna 7-9, där
studiehandledaren har huvudansvaret. Ämnet ska stödja eleverna i studierna i de högre
årskurserna, utveckla deras förmåga att lära sig och deras studiefärdigheter samt hjälpa
dem att förstå hur deras val påverkar deras studier nu och i framtiden.
Elevhandledningen i åk 7-9 har även som uppdrag att tydliggöra betydelsen av skolans
läroämnen för vidare studier och arbetslivsfärdigheter samt att ge kunskap om arbetsliv,
arbetsuppgifter, entreprenörskap och kompetenser som behövs i framtiden.
(Utbildningsstyrelsen, 2015)

I timfördelningen för grundskolan har det reserverats minst två årsveckotimmar i klass (=
76 timmar) för läroämnet och dessa timmar genomförs i regel i årskurs 7-9 (Statsrådets
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förordning, 2012). I övrigt ska man enligt läroplansgrunderna använda mångsidiga
arbetssätt enligt behov; personlig handledning och handledning i klass eller smågrupp.
Kontinuiteten i handledningen bör garanteras genom att erbjuda elevhandledning under
alla årskurser i åk 7-9. Praktisk arbetslivsorientering (prao) ska ordnas för att öka
uppskattningen för arbete och för att skapa en grund för studie- och yrkesval. Eleverna
ska också få utvärdera den kunskap och de erfarenheter de fått under sin prao-period.
(Utbildningsstyrelsen, 2015)

Styrdokument för gymnasiet
I de nationella läroplansgrunderna beskrivs den övergripande handledningen i ett särskilt
kapitel, som inleds på följande sätt:

Handledningen i gymnasiet ska bilda en helhet som stödjer den studerande i olika skeden av
gymnasiestudierna och utvecklar hens förmåga att göra val och fatta beslut om sin utbildning och
framtid. Handledningen ska stödja de studerandes välbefinnande, fostran och utveckling, erbjuda
verktyg för bättre självkännedom och självreglering och uppmuntra till aktivt medborgarskap….
… Handledningen ska främja jämlikhet och likabehandling i utbildningen samt förebygga
marginalisering. Man ska följa med hur studierna fortlöper och stödja de studerande att gå vidare
i sina studier. (Utbildningsstyrelsen, 2016, s. 18)

Enligt de nationella läroplansgrunderna (Utbildningsstyrelsen, 2016) ska handledningen i
gymnasiet utföras av hela gymnasiets personal, men det är studiehandledaren som har
det övergripande ansvaret för planeringen och genomförandet av handledningen i
praktiken. Under studietiden i gymnasiet ska den studerande få handledning bland annat
som stöd för sina studier och sina val, för att förstå hur valen påverkar vidare karriär- och
studiemöjligheter, handledning i att hitta sina egna styrkor och lämpliga studiemetoder
samt i att planera, genomföra och ta ansvar för sina egna val samt handledning i att
utarbeta en plan för vidare studier och yrkeskarriär.

Vidare betonas vikten av handledning vid övergångsskedena; vid inledningen av
gymnasiet ska de studerande introduceras i gymnasiestudierna och i slutskedet av
studierna ska övergången till fortsatta studier betonas. Den skolvisa läroplanen ska
innehålla en handledningsplan, som beskriver handledningsverksamheten och dess mål,
arbetsfördelningen inom handledningen samt hur man samarbetar kring handledningen
med olika externa aktörer. (Utbildningsstyrelsen, 2016)

Läroämnet studiehandledning beskrivs sedan i ett skilt kapitel. Följande står skrivet i
inledningen av kapitlet: “Studiehandledningen har som uppdrag att stödja de studerande
i studierna under gymnasietiden och se till att de får tillräckliga kunskaper och
färdigheter som de behöver vid livsförändringar och olika övergångsskeden i livet, till
exempel vid övergången till fortsatta studier och arbetslivet samt för att bli fullvärdiga
och aktiva samhällsmedborgare.” (Utbildningsstyrelsen, 2016, s. 223)

Enligt de nationella läroplansgrunderna ska kurserna i studiehandledning, liksom all
handledning i gymnasiet, “ge de studerande möjligheter att inhämta sådana
grundläggande kunskaper och färdigheter som de behöver för att kunna planera sina
gymnasiestudier och fortsatta studier och sin karriärinriktning”. Studiehandledningen ska
ges olika form; som individuell handledning, handledning i klass/smågrupp och som
kamrathandledning. Individuell handledning ska ges i gymnasiestudierna,
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karriärplanering, val av fortsatta studier samt som stöd för livssituation och framtid.
(Utbildningsstyrelsen, 2016, s. 223)

Följande mål specificeras för studiehandledningen:
· Målet är att den studerande hittar egna sätt att lära sig, som också stödjer livslångt lärande.
· Målet är att den studerande på ett realistiskt sätt ska kunna bedöma sina förutsättningar och

möjligheter då hen planerar sin karriär och fattar beslut kring den.
· Målet är att den studerande ska känna till de viktigaste informationskällorna,

handledningstjänsterna och digitala ansökningssystemen som gäller fortsatt utbildning, yrkesval
och karriärplanering och ska kunna använda dessa för att planera sin karriär och söka till fortsatta
studier.

· Den studerande ska ges möjlighet att bekanta sig med många olika yrken och med arbetslivet
samt med utbildningsutbudet vid folkhögskolor, yrkesläroanstalter på andra stadiet,
yrkeshögskolor och universitet.

· Målet är att den studerande i god tid ska planera sina gymnasiestudier och göra sina val för att
kunna söka till fortsatta studier direkt efter gymnasiet.
(Utbildningsstyrelsen, 2016, s. 223)

Studiehandledningen omfattar två obligatoriska kurser:

SH1 - Jag som studerande
Kursens mål är att den studerande ska:
• få information om gymnasiestudierna, studiernas uppbyggnad och studentexamen
• vidareutveckla studiefärdigheter som förutsätts i gymnasiet samt centrala kunskaper och
färdigheter som behövs för att kartlägga sina styrkor och intresseområden
• fundera över frågor i anslutning till livslångt lärande och personlig utveckling.

SH2 - Fortsatta studier och arbetsliv
Kursens mål är att den studerande ska:
• utveckla sin självkännedom och sin förmåga att planera och ha kontroll över sitt liv
• fördjupa sig i teman som är centrala med tanke på fortsatta studier och arbetsliv och som
utvecklar förmågan att planera sin karriär och sitt liv samt ger färdigheter för övergången till
fortsatta studier och arbetslivet
• bekanta sig med olika utbildningsalternativ på andra stadiet och på universitet och högskolor
samt med det övriga utbildningsutbudet
• förbättra sina arbetslivsfärdigheter och fördjupa sin kunskap om arbetslivet.
(Utbildningsstyrelsen, 2016, s. 224)

Övergripande jämförelse av styrdokumenten
När vi tittar på likheter och skillnader i styrdokumenten ser vi att man i Sverige har mer
övergripande, generella mål medan målen i Finland är mer specifika och styrande. Den
största likheten vi hittar är att vägledning ska bedrivas av alla i gymnasieskolan i bägge
länder. Den största skillnaden är hur man uttrycker sig i styrdokumenten gällande vad
som bör göras och vad som ska göras samt att det i Sverige är rektor som är
huvudansvarig för hur ansvarsfördelningen ser ut medan det i Finland är
studiehandledaren som är huvudansvarig för vägledningsverksamheten.

Vi försöker nedan ge en övergripande bild gällande de största skillnader och de främsta
likheter som vi har hittat utifrån våra tolkningar. För att göra det lättare för oss och
läsaren delar vi in jämförelsen i olika kategorier. Vi väljer även att jämföra gymnasiets
och grundskolans styrdokument som helhet.
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Ordval/textuttryck
I Finland står det i styrdokumenten att studiehandledaren ska medan det i Sveriges
läroplan står att eleverna ska. Ansvaret läggs med andra ord bland annat på eleverna i
Sverige medan det i Finland läggs på studiehandledaren. I Sverige finns det riktlinjer där
det står beskrivet vad ansvarig ska göra för att målen ska kunna uppnås. I Sverige pratar
man tillika om hur arbetet med studie- och yrkesvägledning bör fortskrida medan
Finlands styrdokument beskriver vad som ska göras.

I skollagen i Sverige finns ett stycke där det står att eleverna ska ha tillgång till personal
med kompetens avsedd att kunna tillgodose elevers behov av vägledning, medan i
Finland pratar man om studiehandledaren som undervisar i studiehandledning på
gymnasiet och i elevhandledning på grundskolan. Elevhandledningen i Finland har en
central betydelse ur såväl elevernas, skolans som ur samhällets perspektiv - den ska
fortgå under hela den grundläggande utbildningen och även vidare under de fortsatta
studierna.

Ansvarsfördelning
Det övergripande ansvaret för vägledning ligger på vägledaren i Finland och på rektor i
Sverige. Lärarna har en viktig roll när det kommer till att sprida aktuell information i sin
undervisning men vi tolkar det dock så att i Sverige har de ett större ansvar än i Finland
när det handlar om att knyta viktiga kontakter till skolan som främjar elevens världsbild. I
bägge länderna pratar man om vägledning som hela skolans ansvar. Tydligt är att i
Sverige har rektor och huvudman stor inverkan på vilka möjligheter det finns för
vägledare och lärare att utföra studie- och yrkesvägledningsuppdraget i skolan.

Mål
I Finland innefattar vägledning även studieteknik.  I de nationella läroplansgrunderna går
det att läsa att uppdraget är att främja:

· elevernas fostran och utveckling
· att eleverna lyckas i skolarbetet
· att studierna löper smidigt och
· att eleverna uppnår goda studieresultat.

Lika viktigt är att elevhandledningen ska stödja eleverna att fatta beslut och göra val.

I Sverige är ett av de övergripande målen med studie- och yrkesvägledning att varje elev
tar ett personligt ansvar för sin arbetsmiljö och sina studier. Läroplanen uttrycker att
eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet och att de ska ha grundläggande kunskaper
för att kunna välja fortsatt utbildning. För att göra detta möjligt måste grundskolan
samverka med arbetsliv, samhälle och de gymnasiala utbildningarna. Därtill ska eleverna
få vidgade perspektiv om vad som finns att välja och kompetensen att undersöka
möjligheter lokalt, nationellt och internationellt och på detta sätt kunna göra väl
medvetna val.

Gymnasieskolans mål med vägledningen liknar varandra i bägge länder. En klar skillnad
kan dock skönjas i att i de finländska kursmålen står det dock tydligt beskrivet vad som
ska ingå i ämnet och verksamheten.

Val av genomförande
I Finland omfattar studiehandledningen två obligatoriska kurser på gymnasienivå samt
minst 76 timmar på i årskurs 7-9. I Sverige finns ingen liknande obligatorisk undervisning.
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En betydande del av vägledningsverksamheten i Finland handlar om studieteknik och att
se till att eleverna lyckas i skolarbetet, på detta sätt förbereds de för vidare studier och
sedermera yrkeslivet. Prao är obligatoriskt och ska ordnas för att öka uppskattningen för
arbete och skapa en grund för studie- och yrkesval.

I Sverige har man valt att utifrån de mål som finns ta fram riktlinjer för hur målen ska
uppnås. Man lägger då ansvaret på syv, lärare och hela skolpersonalen. Alla ska arbeta
med att motverka social reproduktion genom att knyta kontakter med yttre aktörer. Syv
ska vägleda och informera inför vidare studie- och yrkesval. Läraren ska medverka till
grundkunskap om elevens valmöjligheter. Riktlinjerna är indelade i olika ansvarsområden
där det står vad vederbörande bör göra. Rektor gör en arbetsfördelning och personalen
arbetar med att ge eleverna valkompetens, motverka social reproduktion, integrerar
arbets- och samhällsliv i undervisningen samt utnyttja elevens kunskaper & erfarenheter
från arbets- och samhällsliv.

I Finland finns inga liknande styrdokument om riktlinjer om vad som bör göras utan i
Finland pratar man istället om vad som ska göras och av vem.

Nationell styrning
I läroplansgrunderna i Finland specificeras också att skolan ska ha en handledningsplan,
där strukturen, arbetssätten och arbetsfördelningen inom ämnet framgår. I Sverige finns
det ingen lag som säger att det ska finnas en syvplan på skolan, men däremot står det i
riktlinjerna att rektor bör se till att det finns metoder och rutiner för hur studie- och
yrkesvägledning ska planeras, utvecklas och utvärderas.

Sammanfattningsvis ser vi att utifrån hur styrdokumenten är uppbyggda är det upp till
varje enskild huvudman och rektor att utforma vägledningen i Sverige vilket gör att den
kan bli ojämlik för eleverna. Styrdokumenten i Finland signalerar en tydlighet och lämnar
en tolkningsfri grund för rektorer och vägledare att utföra vägledningsuppdraget vilket
gör den mer likriktad oavsett vilken skola du hamnar på.

Behörighetskrav
För att få tillsvidareanställning som studiehandledare i den finska skolan krävs det att
man har en högre högskoleexamen (300 högskolepoäng) och 60 högskolepoäng
tilläggsstudier för studiehandledare. I Sverige uttrycker skollagen, att personal med
kompetens avsedd för att kunna tillgodose elevers behov av vägledning inför framtida
studie- och yrkesval ska utses för att utföra studie- och yrkesvägledning. I § 30 andra
kapitlet slår skollagen fast att för att få en tillsvidareanställning som studie- och
yrkesvägledare ska den som anställs, ha en utbildning som är avsedd för sådan
verksamhet. (Skolverket, 2013) Den här texten är öppen för tolkning vilket gör att
kompetensen kan variera mellan skolorna i högre grad än i Finland.

Teoretisk utgångspunkt
Till följande presenterar vi de teorier vi har valt att använda som utgångspunkt för vårt
arbete samt i vår analys av undersökningsresultaten.
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Bourdieus teori
Pierre Bourdieu (1930-2002) var en fransk sociolog och kulturantropolog som är känd för
sina teorier om symboliskt kapital, vilket kan ha betydelse för individens karriärutveckling
(Carle, 2015). Han talar om människans habitus som är individens helhet som består av
genetiska och miljömässiga egenskaper, erfarenheter och kompetenser tillsammans med
det symboliska kapitalet. Symboliskt kapital handlar om att individen besitter kapital i
olika former, det kan handla om kulturellt, ekonomiskt och socialt. Kulturellt kapital
handlar om vilka koder du känner till och hur du är uppfostrad. Ekonomiskt kapital
handlar om din ekonomiska ställning och hur mycket pengar du har. Socialt kapital
handlar om vilket nätverk som du har och vilka människor du känner. Ett kapital blir
symboliskt när det erkänns av andra personer inom samma fält. Bourdieu menar att
samhället är indelat i olika fält som i sin tur är indelad i mindre fält. Det kan vara skolan,
arbetsplatsen, olika institutioner eller kretsar. Varje fält besitter olika koder, en särskild
doxa, som individen måste känna till för att bli insläppt och nå position inom varje fält.
Det sker en interaktion mellan fälten och de är hierarkiskt uppbyggda. (Carle, 2015)

Exempelvis om en individ studerar till ett specifikt yrke får den tillträde till ett nytt fält
som den inte tidigare hade tillträde till. Med hjälp av sitt symboliska kapital når sedan
individen position inom fältet. Vi vill använda den här utgångspunkten med anledning av
vikten att ge människor möjlighet att förflytta sig till och mellan olika fält och nå
positioner i samhället utifrån vidgade perspektiv. Vi menar att ett kvalitativt och
målinriktad vägledningsarbete på en skola kan underlätta för individer att byta
socialgrupp och välja yrke utifrån sina egna individuella förutsättningar och framtida
livsmål.  Sedan början av 1970-talet har Sverige haft en målsättning, som har följt
läroplanerna, som trycker på “vikten av att vidga perspektiv och att vägledningen ska
bidra till att en elevs studie- och yrkesval inte begränsas av kön eller kulturell och social
bakgrund.” (Lovén, 2015A, s. 26) Samma målsättning lyftes fram som en viktig del i
skolinspektionens granskning 2013. (Lovén, 2015A)

I rapporter från bland annat Skolverket (2012) och Sveriges Kommuner och Landsting
(2013) går det att läsa att elevens avsaknad av självkännedom leder till en svårighet att
göra medvetna val.  Det har diskuterats hur självkännedom hänger samman med
Bourdieus begrepp habitus och vilken stor betydelse det har för en individ att få lära
känna sitt habitus i vägledningssammanhang (Dresch & Lovén, 2010 refererad i Lovén
2015A). Enligt Bourdieu har individens föreställningar och individuella handlingar alltid
en kulturell och social sammankoppling (Lovén, 2015A).

Career Management Skills - karriärkompetens
Career Management Skills (CMS), är ett begrepp som lyfts fram på ett europeiskt plan
och som definieras som “ett antal kompetenser som visar på strukturerade sätt för
individer (och grupper) att samla, analysera, sätta samman och organisera det egna jaget
(självinsikt) och utbildnings- och yrkesinformation, samt ha färdigheter att kunna fatta
och genomföra beslut och klara övergångar/växlingar i livet.” (ELPGN, 2010, s. 23
översatt Lovén, 2015). På svenska rekommenderas att man använder begreppet
karriärkompetens eller färdigheter i karriärplanering (Regionförvaltningsverket, 2015).

CMS används som en beskrivning av den enskilda individens förmåga att klara av de
valsituationer den ställs inför. Begreppet grundar sig i att människor i större utsträckning
än tidigare måste räkna med att göra karriärväxlingar och yrkesbyten under sin
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levnadsbana. Lovén (2015) menar att diskussionen om CMS aktualiserar hur individen ska
skaffa sig de färdigheter som behövs för att kunna göra väl övervägda val. CMS står högt
på EU:s agenda och Lovén menar att implementationen av densamma är en stor
utmaning.

I Finland är ett av målen för vägledarutbildningen att utveckla den fortlöpande
planeringsförmågan och utveckling av CMS som ett särskilt kompetensområde. Finland
beskriver ämnen som förväntas vara integrerade i läroplanerna och CMS beskrivs även
som en del av vägledningen. CMS ses i ett brett perspektiv och har som syfte att
förbereda eleverna för utbildning, arbete och företagande. Man beskriver vidare hur
CMS förväntas öka elevernas medvetenhet när det gäller studie- och yrkesmöjligheter. I
samband med förnyelsen av de finländska läroplansgrunderna för grundskolan (2014)
och gymnasiet (2015) bakade man även in CMS tydligare i de delar som styr
vägledningen. (NVL, 2015; Utbildningsstyrelsen, 2015 & 2016)

I Sverige antogs “De allmänna råden för studie- och yrkesvägledning” inom grund- och
gymnasieskolan samt vuxenutbildningen år 2013. Dessa innehåller ett kort avsnitt om
CMS: “CMS refererar till ett antal kompetenser som ger människor förutsättningar att
kunna planera, utveckla och hantera sina val på ett strukturerat sätt.” (NVL, 2015, s. 22)
För att förklara CMS används ofta en bild där eleven är placerad i mitten och där en pil
binder samman självkännedom och de valalternativ som finns. Illustrationen handlar
också om att bli medveten om sig själv. Tydliggörandet av CMS i de allmänna råden är en
allmän strävan efter att stärka vägledningen och beskrivningen av karriärkompetens
ingår som en del i att ge en samlad bild av skolans uppdrag kring studie- och
yrkesvägledning. (NVL, 2015)

Metod
Vi har valt att använda oss av kvalitativ metod i vår studie av vägledningen i Sverige och
Finland, eftersom vårt syfte är att få en djupare insyn och förståelse i hur vägledning
genomförs i respektive länder. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är den kvalitativa
ansatsen passande då man vill skapa förståelse genom att utgå från någons egna
erfarenheter. Vår studie kan ses som en fallstudie, där vi riktar in oss på några få
undersökningsenheter i respektive land och fokuserar på studiens djup snarare än dess
bredd (Denscombe, 2008). Enligt Bimrose (2015) handlar den kvalitativa forskningen om
att samla in och undersöka ett mindre antal informanter som förefaller intressanta och
fokus ligger på att fördjupa kunskaper i stället för att bredda dem. När det gäller tidigare
forskning inom studie- och yrkesvägledning finns det främst forskning ur ett kvantitativt
perspektiv, därmed skulle det finnas behov av fler kvalitativa studier.

Kvalitativa intervjuer
Vi har valt att göra kvalitativa forskningsintervjuer med verksamma studie- och
yrkesvägledare i Sverige och studiehandledare i Finland. Enligt Kvale & Brinkmann (2009)
är det relevant att använda kvalitativa intervjuer när det handlar om hur något upplevs.
Vidare har vi valt semistrukturerade intervjuer, vilket betyder att frågor och ämnen är
specificerade. Frågeordningen kan dock ändras och intervjun formas utifrån
informantens sätt att svara. Detta leder till att informanten får möjlighet att utveckla sina
uppfattningar då intervjuaren ställer följdfrågor. Följdfrågorna ger i sin tur utrymme för
klargöranden, vilket minskar risken för feltolkningar (Denscombe, 2008).
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Vi har använt en intervjuguide (se bilaga 1) med frågor grundade i studiens ursprungliga
forskningsfrågor. Intervjufrågorna är formulerade på vardagsspråk för att göra det
möjligt för informanterna att svara på det som efterfrågas (Kvale & Brinkmann, 2009).

Urval och avgränsning
För att avgränsa vår uppsats har vi valt att fokusera på ett område i vardera landet -
Kalmarregionen i Sverige och Helsingforsregionen i Finland. På grund av våra ekonomiska
förutsättningar och tidsramen för uppsatsen har vi valt att söka informanter i vår
geografiska närhet, ett val vi således gjort enligt bekvämlighetsprincipen (Denscombe,
2008). Vi har också valt att rikta oss till svenskspråkiga grund- och gymnasieskolor i
Finland på grund av att vi inte båda behärskar finska. Därtill har vi gjort ett subjektivt
urval på så sätt att vi handplockat vägledare som besitter olika kunskap och kompetenser
samt har skilda förutsättningar att utföra sina uppdrag och på så vis menar vi att dessa
personer kan ge oss relevant empiri för ändamålet (Denscombe, 2008). I det urvalet har
vi använt oss av våra professionella kontakter för att plocka ut några verksamma,
utbildade vägledare som vi sedan kontaktat per e-post eller telefon.

Vi har valt att intervjua totalt sex vägledare på grundskolan och gymnasiet - tre i
Kalmarregionen i Sverige och tre i Helsingforsregionen i Finland. Två av vägledarna i
bägge länder arbetar på grundskolan och en av vägledarna på gymnasiet. Vi har valt att
lägga ett större fokus på grundskolan eftersom vi anser att det grundläggande
vägledningsarbetet görs i grundskolan som riktar sig till alla. Samtidigt är vi även nyfikna
på hur vägledningen fortsätter på följande stadium och har därmed valt att även
intervjua vägledare på gymnasienivå. Vi har däremot uteslutit intervjuer med elever,
rektorer, lärare, huvudmän och politiker från vår undersökning eftersom vi anser att det
skulle bli för stort för vårt arbete.

Informanterna
Nedan presenteras kort våra informanter samt de kodnamn vi gett dem enligt
ursprungsland och skolstadium:

SveGrund1 arbetar 75% som studie- och yrkesvägledare på total sju kommunala
grundskolor med ansvar över ca 700 elever i åk 1-6 och 25% på antal friskolor i åk 7-9.

SveGrund2 arbetar 100% som studie- och yrkesvägledare på fyra kommunala
grundskolor med ca 1 500 elever i åk 1-9.

SveGym1 arbetar 100% som studie- och yrkesvägledare på en kommunal gymnasieskola
och ansvarar för ca 380 elever på 10 nationella program.

FinGrund1 arbetar 100% som studiehandledare på en grundskola med ansvar över ca
300 elever i åk 7-9.

FinGrund2 arbetar 100% som studiehandledare på en grundskola med ansvar över ca
350 elever i åk 7-9.

FinGym1 arbetar 100% som studiehandledare på ett gymnasium med ansvar över ca 300
elever.
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Utöver dessa intervjuer har vi även gjort en kort telefonintervju med ännu en vägledare
på en grundskola i ytterligare en kommun i Sverige då vi ville reda ut några funderingar
som vi fick efter intervjuer med informanterna för att kunna dra mer tillförlitliga
slutsatser. Frågorna vi ställde till vederbörande handlade främst om studieteknik och
vägledningsverksamheten i årskurs 1-6.

Genomförandet
Första kontakten med våra informanter togs genom e-post eller telefon där vi kort
presenterade oss och frågade om det fanns intresse att deltaga i vår studie. Den
inledande kontakten ledde till sex inbokade intervjuer. Vi skickade därefter ut ett
missivbrev (se bilaga 2) där vi förklarade våra tankar kring studien så att våra informanter
fick en bild av vad det var vi ville undersöka.

Främst på grund bekvämlighetsskäl har vi valt att endast en av oss utför varje intervju,
eftersom vi är bosatta i olika länder. Detta kan även vara en fördel, eftersom det minskar
det som Kvale & Brinkmann (2009) kallar maktasymmetri. De menar att det råder en
oftast oavsiktlig obalans mellan informanten och intervjuaren, som styr intervjun med
sina frågor och följdfrågor, och som slutligen även tolkar innehållet i intervjun. Genom
att endast en av oss utfört varje enskild intervju samt att informanterna själva fick välja
platsen för intervjun strävade vi efter att minimera denna maktasymmetri.

Vi har även varit medvetna om intervjuareffekten som Denscombe (2008) benämner.
Med intervjuareffekten menas att den som intervjuas i första hand ger svar som hen
anser att intervjuaren vill höra. Vi inser att detta kan ha påverkat våra intervjuresultat
eftersom det kan vara känsligt för professionella vägledare att uppriktigt berätta för
vägledarstudenter om sitt sätt att arbeta. Eftersom våra intervjuer varit
semistrukturerade har vi dock haft möjlighet att identifiera eventuella motsägelser
genom att exempelvis ställa följdfrågor. Vi har dock valt att utgå från att informanterna
svarat ärligt och uppriktigt på våra intervjufrågor.

Fem av våra intervjuer utfördes på vägledarnas arbetsplatser och en av intervjuerna
gjordes via Skype. Längden för intervjuerna varierar mellan 60 och 80 minuter. Vi inledde
intervjuerna med att tala om syftet med vår studie och frågade informanterna om de
hade några frågor eller invändningar utgående från det missivbrev vi skickat ut på
förhand. De frågor vi ställde informanterna finns i intervjuguiden (bilaga 1). Samtliga
intervjuer spelades in för att underlätta analysarbetet av intervjumaterialet.

Efterarbete och analysmetod
Vi har transkriberat samtliga intervjuer och läst igenom varandras intervjumaterial för att
få en insikt i hela intervjumaterialet. Enligt Denscombe (2008) underlättar det även att
söka i och jämföra materialet om man transkriberar inspelade intervjuer. Vi har sedan
läst igenom intervjumaterialet flera gånger, skrivit kommenterar och plockat ut likheter
och olikheter som sticker ut.

För analysen av intervjumaterialet och styrdokumenten har vi valt kvalitativ
innehållsanalys med induktiv ansats som metod. Med induktiv ansats menas att vi låter
texten “tala” genom att först göra ingående textläsning för att få en överblick av
materialet och sedan sammanfatta de delar av texten som fyller sitt syfte för
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undersökningen. Med kvalitativ innehållsanalys menas att man granskar och tolkar
innehållet i en text. (Graneheim & Lundman, 2012) Vi har valt denna metod eftersom vi
själv tolkar styrdokumenten subjektivt och att vårt resultat ej kan mätas kvantitativt.
(Bergström & Boreus, 2012)

Vi har valt att använda Bourdieus teori samt karriärkompetens (CMS) som grund för att
analysera empirin i vår uppsats. Utifrån Bourdieus teori om symboliskt kapital och
habitus spelar studie- och yrkesvägledningen en viktig roll i skolan, framför allt när det
gäller att motverka reproduktion av sociala mönster när det kommer till livs- och
karriärval. Vi använder karriärkompetens (CMS) som ett samlat begrepp och stöd i vår
jämförelse och analys av vägledningen i Sverige och Finland samt i tolkningen och
diskussionen av våra resultat.

Forskningsetiska överväganden
Vi informerade våra informanter utifrån de fyra etiska krav som bör följas för att
forskningen ska anses vara etisk korrekt. Informationskravet uppfyller vi genom att vi
underrättade berörda informanter om syftet med undersökningen i missivbrevet vi
skickade ut. I missivbrevet (se bilaga 2) som vi skickade ut går det att läsa följande:

Vi kommer att ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, vilket innebär att
deltagandet är frivilligt - om du vill kan du alltså när som helst avbryta intervjun och därmed ditt
deltagande. Ditt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt och resultatet kommer att
användas enbart i forskningsändamål.

Vi anser därför att vi uppfyller även samtyckeskravet. Konfidentialitetskravet har vi
uppfyllt genom att informanterna i vårt arbete inte kan identifieras av någon
utomstående och nyttjandekravet genom att uppgifterna som har lämnats i studien
endast används i studien. (Vetenskapsrådet, 2002)

Resultat
I detta kapitel presenteras erhållen empiri från sex verksamma vägledare i Finland och i
Sverige. Fyra av dessa arbetar på grundskola och två på gymnasiet. Vi har valt att återge
resultaten enligt teman som vi anser representerar anmärkningsvärda skillnader.
Resultaten refereras utifrån ett vägledarperspektiv och analyseras i följande kapitel
utifrån tidigare forskning och teori.

Intervjumaterialet
Det finns tydliga skillnader i hurudana utgångspunkter våra informanter i Sverige och
Finland arbetar enligt. Detta gäller speciellt inom grundskolan, men även på gymnasiet.
Med anledning av detta tar vi upp de mest anmärkningsvärda skillnaderna som vi anser
påverka hur studie- och yrkesvägledningen bedrivs i skolorna i bägge länderna.

Antalet elever
De två studie- och yrkesvägledarna på grundskolan i Sverige ansvarar var och en för sig
för mellan 1 000 elever och 1 500 elever i åk 1-9 på flertalet olika grundskolor, medan de
två studiehandledarna i Finland var och en ansvarar för mellan 300 och 350 elever i åk 7-
9 på endast en skola. Det är en enorm skillnad i antalet elever och det är tydligt att detta
ger helt olika förutsättningar för vägledaren att utföra ett kvalitativt arbete.
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Vi kan se ett visst missnöje bland de svenska vägledarna angående antalet elever de
ansvarar för, trots att de ändå verkar ha anpassat sig till sin arbetssituation. SveGrund1
pratar om hur hen har bestämt sig för att bedriva kvantitativ vägledning då det är så
långt hen mäktar med utifrån sina arbetsförhållanden. Hen pratar om att det är bättre
att alla får lite än att några får mycket och om att hen har fått effektivisera sig till sitt
yttersta för att alla ska hinnas med, trots att hen bestämt sig för kvantitativ vägledning.
SveGrund2 pratar om sitt yrke som en livsstil som hen trivs med och att hen inte har
funderat på hur det skulle kunna se annorlunda ut. SveGym1 pratar om hur hen har fått
slåss med “näbbar och klor” för att bli tagen på allvar och få upp vägledning på agendan
på den skola där hen arbetar. Det är samma vägledare som idag har nästan 500 elever
färre än när hen startade på samma skola. Hen har dock lyckats med sin ambition och
idag trivs hen väldigt bra med sitt arbete utifrån de förutsättningar som ges. SveGym1 ser
idag sina arbetsförhållanden som drägliga och att hen kan bedriva kvalitativ vägledning
med de elever hen träffar, vilket dock är långt ifrån alla. Även i Finland kan vi se ett visst
missnöje angående antalet elever, trots att de finländska vägledarna ansvarar för klart
färre elever än vägledarna i Sverige. FinGrund2 kommenterar antalet elever (ca 350) som
hen ansvarar för på följande sätt: “Det är cirka 180 för mycket - vi borde vara två”.

På gymnasiet är skillnaden i antalet elever mindre. Vår informant på gymnasiet i Sverige
ansvarar för ca 380 elever på 10 olika nationella program, medan informanten i Finland
ansvarar för drygt 300 elever. Dock ansvarar studiehandledaren i Finland inte för all
studiehandledning på skolan, utan en del av studiehandledningen (exempelvis de
individuella samtalen åk 1) sköts av specialläraren. Studie- och yrkesvägledaren på
gymnasiet i Sverige har därtill fått ett minskat antal elever att ansvara för under den tid
hon arbetar på skolan – när hen började låg antalet elever på ca 850. Även här är det
studiehandledaren i Finland som kommenterar antalet elever: “Jag tycker i dagens läge
att det nationellt sett borde vara färre elever per studiehandledare. Jag tänker att om
man skulle ha 200 elever så skulle det vara en stor skillnad.”

I Finland finns ett nationellt kvalitetskrav som säger att en studiehandledare ska ansvara
för högst 250 elever i grundskolans årskurs 7-9 (Regionförvaltningsverket, 2015). I
Sverige har införandet av ett maxantal elever per studie- och yrkesvägledare debatterats
på riksdagsnivå så sent som i år, då en motion om saken lämnats till Utbildningsutskottet.
Utskottet valde dock att avstyrka motionen i maj 2017 med motiveringen att införandet
av ett maxantal elever per studie- och yrkesvägledare inte fyller någon praktisk funktion
för att garantera en likvärdig tillgång till studie- och yrkesvägledning
(Utbildningsutskottets betänkande 2016/17:UbU18).

Vägledning i klass
I grundskolans årskurser 7-9 i Finland har eleverna regelbundet schemalagda lektioner i
elevhandledning. Enligt de nationella läroplansgrunderna (Utbildningsstyrelsen, 2015) är
eleverna berättigade till två årsveckotimmar elevhandledning i klass, det vill säga 76
timmar totalt. I praktiken verkar det vara vanligt att studiehandledaren jobbar intensivt i
klass med en viss årskurs en viss period av året. De studiehandledare vi intervjuade
jobbade intensivast i klass med årskurs 9, där hälften av lektionstiden var förlagd, och
minst med årskurs 8, som hade elevhandledning i klass en gång i veckan (75 minuter)
under en åtta veckors period.
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På gymnasiet i Finland har eleverna två obligatoriska kurser (á 38 timmar) i
studiehandledning enligt de nya nationella läroplansgrunderna som togs i bruk år 2016
(Utbildningsstyrelsen, 2015). Den tidigare läroplanen från år 2003 innehöll en
obligatorisk kurs, så mängden studiehandledning i kursform har fördubblats i den nya
läroplanen. I läroplansgrunderna finns inte specificerat hur många lektioner i klass
kurserna ska bestå av, men det står att studiehandledning ska ges individuellt, i klass, i
smågrupp och som kamrathandledning (Utbildningsstyrelsen, 2015). Den
studiehandledare vi intervjuade på gymnasiet i Finland berättar att på det gymnasiet ges
kursinnehållet i huvudsak som klassundervisning och som individuell handledning.
Liksom på grundskolan verkar det vara vanligt att man jobbar intensivt i klass med en viss
årskurs under en viss period av året.

I Sverige finns inga nationella, lagstadgade styrdokument som specificerar antalet syv-
lektioner i klass. I grundskolan berättar den ena studie- och yrkesvägledaren att hen
håller en till två lektioner i klass per läsår i åk 1-9. Den andra berättar att hen håller två
lektioner i klass i åk 1-6 per läsår, håller gruppvägledning i åk 8 och gymnasieinfo för åk 9.
Studie- och yrkesvägledaren på gymnasiet berättar att hen är ute och informerar i klass
ett par gånger i ettan och tvåan samt en gång i trean. Någon direkt vägledning i klass
håller hen inte överhuvudtaget.

Mängden lektioner och i vilka årskurser de hålls varierar alltså i Sverige. På basis av detta
verkar det vara upp till skolanordnaren, och i praktiken upp till den enskilda studie- och
yrkesvägledaren, hur mycket vägledning som ges i klass och i vilka årskurser delvis
beroende på hur samarbetet med lärarna fungerar.

Vid en jämförelse länderna emellan kan vi se att studiehandledarna i åk 7-9 och på
gymnasiet i Finland håller klart flera lektioner i klass än vad motsvarande studie- och
yrkesvägledare i Sverige håller. Däremot håller studie- och yrkesvägledarna i Sverige
åtminstone i någon mån lektioner i klasserna 1-6, vilket studiehandledarna i Finland inte
verkar göra. I Finland ligger ansvaret för elevhandledningen i åk 1-6 på klasslärarna
(Utbildningsstyrelsen, 2014), vilket i praktiken betyder att det är upp till enskilda lärare
hur mycket vägledning som ges i åk 1-6 och därmed varierar mängden och arbetssätten
mellan skolorna.

Studie- och yrkesvägledning bedrivs dock inte av vägledare i åk 1-6 i alla kommuner i
Sverige. Detta har vi fått bekräftat sedan vi samtalat med en vägledare per telefon som
berättade att i den kommun där hen är verksam finns det ingen vägledare anställd på
någon av 1-6-skolorna. Hen har själv tagit initiativ till att träffa åk 6 på den skola som låg
närmast den högstadieskola där hen är verksam för att hjälpa eleverna med språkvalet.
Vi kan dock inte svara på om lärare eller någon annan personal på skolorna håller i
studie- och yrkesvägledningen.

Styrdokument
Alla vägledare vi intervjuat säger sig vara nöjda med de styrdokument som de arbetar
enligt. De upplever att styrdokumenten ger struktur och innehåll för verksamheten, men
samtidigt även en frihet för vägledaren att själv välja sina arbetssätt. Alla säger sig också
vara väl insatta i styrdokumentens innehåll och samtliga har varit med och utformat de
lokala styrdokumenten, i de fall där det finns sådana på skolan och i kommunen.
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Vi har tidigare i vårt arbete konstaterat att de nationella styrdokument som reglerar
studie- och yrkesvägledningen i skolan i Sverige begränsar sig till vad som står i skollagen
och läroplanen samt Skolverkets allmänna råd för arbete med studie- och
yrkesvägledning. I de svenska styrdokumenten finns inget som förpliktar
utbildningsanordnaren att ha en särskild plan för syv-verksamheten.

Av de två studie- och yrkesvägledare vi intervjuat på grundskolan i Sverige berättar den
ena att hen jobbat aktivt med att utforma en central syv-plan för kommunen och även
skolvisa syv-planer för de skolor hen jobbar i. Syv-planerna innehåller syfte,
målsättningar och ansvarsfördelning för syv-verksamheten. Den andra studie- och
yrkesvägledaren jobbar inte enligt någon syv-plan, utan hen har utformat sitt eget sätt
att jobba utgående från de nationella styrdokument som finns och verkar nöjd med det:
“jag upplever mitt arbete jättefritt - styrdokumenten är snälla mot mig”.

Studie- och yrkesvägledaren på gymnasiet i Sverige berättar att hen tagit initiativ till
kommunens syv-plan och skrivit grunden till den i samarbete med rektorerna. Den har
utvärderats flera gånger och reviderats så att den ska fungera så bra som möjligt. Även
eleverna på skolan har fått utvärdera om de mål som ställs i planen uppnåtts. Eleverna
har fått genomföra samma utvärdering under år ett som under år tre och utvärderingen
är utformade med mätbara frågor. Man har med andra ord jobbat målmedvetet med att
förankra syv-planens innehåll i hela skolans verksamhet och den har även utvärderats
från olika håll. Planen innehåller syfte, målsättningar och ansvarsfördelning.

Den ena studiehandledaren på grundskolan i Finland berättar att hen varit med och tagit
fram den lokala läroplanen inklusive handledningsplanen, där man bland annat kopplat
ihop läroplanens övergripande kompetenser med målsättningarna för
handledningsverksamheten. Den andra studiehandledaren på grundskolan berättar att
skolans handledningsplan är det viktigaste styrdokumentet för studiehandledarens
arbete, men hen erkänner att man ännu inte hunnit uppdatera handledningsplanen till
den omfattning som den nya läroplanen kräver. I nuläget är den en kortfattad
beskrivning av handledningsverksamheten och dess mål, men den saknar en
ansvarsfördelning.

Studiehandledaren på gymnasiet i Finland berättar att hen varit med och skrivit den nya
skolvisa läroplanen och därigenom också handledningsplanen. Planen beskriver hur man
på skolan tillämpar läroplanen och dess mål i praktiken och den innehåller också en
arbetsbeskrivning för de centrala personerna inom handledningen samt kriterierna för
god handledning enligt Utbildningsstyrelsen. Hen säger sig vara nöjd med hur planen
fungerar och den har konkretiserats i och med ibruktagandet av den nya läroplanen.

Individuella samtal
Styrdokumenten i varken Sverige eller Finland beskriver i vilken omfattning individuella
vägledningssamtal ska erbjudas. Det här verkar i praktiken leda till att omfattningen
varierar mellan skolor och studievägledare.

Utifrån från våra intervjuer i grundskolan verkar tyngdpunkten hos de individuella
samtalen ligga i årskurs 9. Alla vägledare i båda länderna träffar niorna för obligatoriska
individuella samtal. En av vägledarna i båda länder träffar även årskurs 8 för individuella
samtal. Utöver detta är samtalen på högstadienivå styrda av elevens behov.
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Fingym1 träffar alla sina elever under minst 2 timmar i enskilda samtal under
gymnasietiden. De får utöver detta minst ett samtal under år 1 med specialpedagogen.
Detta arbetssätt är en samverkan för att få vägledningen att fungera på bästa sätt på
förekommen skola.  Svegym1 träffar långt ifrån alla elever för individuella samtal under
deras gymnasietid. Hen träffar de som själv tar kontakt och de som hen får skickade till
sig via elevhälsoteamet eller lärare. Hen är delvis ute i klass för att tala om sin existens så
att eleverna vet att de kan komma för individuellt samtal med olika frågor som rör
studie- och yrkesval. Vissa elever kommer bara en gång i ettan för att få hjälp med
individuella val medan andra kommer en gång i trean inför vidare studier. Det händer
också att elever kommer flera gånger under sin studietid till vägledaren.

Innehållet i samtalen verkar variera till en viss del, men samtliga vägledare på
grundskolan säger att de dels diskuterar elevernas studiesituation just nu och dels blickar
framåt, främst mot gymnasievalet.

Praktisk arbetslivsorientering - prao
Vi har tidigare i vårt arbete nämnt att de nationella läroplansgrunderna för
elevhandledning i den finländska grundskolan tydligt förkunnar att eleverna under åk 7-9
ska gå på prao och att utrymme även ska ges till att bearbeta den kunskap och
erfarenhet eleverna fått under sin prao (Utbildningsstyrelsen, 2015). Detta bekräftas
också i våra intervjuer: bägge elevhandledare på grundskolan i Finland berättar att alla
elever i åk 9 gör en två veckors prao-period. FinGrund1 berättar att eleverna i åk 9 jobbar
hela året med en “yrkesportfölj” och under prao-perioden skriver eleverna en prao-
dagbok och intervjuar personer i arbetslivet, vilka sedan redovisas i yrkesportföljen.
FinGrund2 berättar å sin sida att hen arbetar mycket med framtidens arbetsliv och de
kunskaper och färdigheter som kommer att behövas där.

I Sverige försvann den obligatoriska praon i och med läroplanen 1994 efter en omstridd
debatt i riksdagen. Ännu i Lgr80 ingick obligatorisk prao i grundskolan och den omfattade
då hela 6-10 veckor (Nilsson, 2010). SveGrund1 berättar i intervjun att eleverna går på
prao men i en av kommunerna hen jobbar är det mestadels lärarna som ansvarar för
praon och i den andra kommunen sköts praon av en kommunal samordnare. Det
framkommer inte hur stor omfattningen av praon är. SveGrund2 däremot berättar att i
den kommun där hen arbetar har man helt tagit bort praon som fenomen. I stället har
man infört skolbesök under ett par dagar för att eleverna ska ha lättare att välja
gymnasieskola och program. Vidare håller hen lektioner i åk 1-5 som bland annat
behandlar yrkeskunskap på olika sätt.

Våra intervjuresultat visar åtminstone på att elevhandledarna i grundskolan i Finland
arbetar i större grad och mera strukturerat kring elevernas prao än vad studie- och
yrkesvägledarna i Sverige gör. På basis av vår intervjustudie gör alla nior en två veckors
prao-period i Finland medan det verkar variera i Sverige om eleverna har prao och i så fall
i hur stor omfattning.

Innehållet i vägledningen i praktiken
Gemensamt för våra informanter i Sverige är att de pratar om att “driva vägledningen”
framåt som en del i deras arbetsuppgifter. Som huvudsyssla nämner de
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vägledningssamtal där vägledarna i grundskolan mestadels behandlar gymnasieval.
SveGrund1 säger sig även behandla skolan här och nu samt hur eleven vill studera och
vad eleven vill ha ut av sin gymnasietid. Stora delar av hens tid går förutom de
individuella samtalen åt till gruppvägledning med 3-5 individer, klassinformation om
studier och yrken samt förberedelser inför gymnasievalet. Svegrund2 behandlar “vem är
du”, “vad vill du” och “vad kan du” i sina individuella samtal. Svegym1 berättar att hen
lägger stora delar av sin tid på arbete med elevhälsan där de arbetar förebyggande för
att komma åt frånvaro, information i klass och information till lärare, vägledningssamtal,
arbetslagsmöten samt arbete med marknadsföring. Studie- och yrkesvägledarna i Sverige
ser detta även delvis som en fördel - de har en frihet att utforma vägledningen enligt sina
egna intressen och mål.

I Finland ligger fokus i större grad på att bygga upp studierna så att eleven klarar av sina
grundskole- eller gymnasiestudier på bästa sätt och kan gå vidare till nästa stadium.
Fingym1 berättar att hens främsta arbetsuppgifter handlar om handledning i studier och
framtid. Klassundervisningen behandlar gymnasiestudier, struktur, ämnen och ämnesval
samt hur eleven kan komma framåt och vad som finns att välja när det gäller fortsatta
studier & arbetsliv nationellt och internationellt. Med de individuella samtalen har hen
mål för varje stadium där åk 1 berör studiefärdigheter, åk 2 studiesituation här och nu
samt hur planen ser ut för att nå sina mål, medan åk 3 håller fokus på fortsatta studier,
yrkesliv och framtid. Där Fingym1 arbetar finns även två extra valfria kurser i
studiehandledning där man dels kan lära sig att studera mer effektivt eller att träna inför
högskolan.

Fingrund1 och Fingrund2 nämner att de främst arbetar med individuell handledning,
klassundervisning samt en del administration. Innehållet i deras undervisning stämmer
överens med varandra och de behandlar struktur i hur studierna går och varför. De
behandlar även teman som hur man prioriterar, studievanor och studieteknik,
gymnasieval och fritid, drömyrke och prao. Andra ämnen som behandlas är
självkännedom, framtid och tester om yrkesliv och gruppdynamik. Fingrund2 pratar om
sin funktion som att vara en extra vuxen i skolan och att hen även hjälper till med
stödundervisning. Fingrund1 berättar att hen bland annat gör ett Belbin-test och en
yrkesportfölj med sina elever.

Analys
På basis av den studie vi genomfört kan vi se en del mer eller mindre tydliga skillnader
mellan vägledningen i skolan i Finland och Sverige. Nedan kommer vi att sammanfatta
våra resultat utifrån våra frågeställningar samt knyta an till tidigare forskning och den
teori vi valt som grund för arbetet.

Vad skiljer finländska vägledares arbete i skolan från motsvarande arbete i Sverige?
Vägledare i Sverige bedriver studie- och yrkesvägledning medan vägledare i Finland
bedriver elevhandledning i grundskolan och studiehandledning på gymnasiet. Studie- och
yrkesvägledningen i Sverige har mer övergripande, generella mål och styrningen är svag,
vilket innebär att en enskild studie- och yrkesvägledare i ganska hög grad själv präglar
verksamheten och hen kan själv välja sina arbetssätt, beroende på de förutsättningar
som ges lokalt. Det här leder till att studie- och yrkesvägledningen på olika skolor kan se
väldigt olika ut. Elev- och studiehandledningen i Finland är i motsats till motsvarande



27

verksamhet i Sverige tydligare definierad i nationella styrdokument och dessa dokument
är också mera styrande – det står vad som ska behandlas, hur det ska behandlas och till
stor del även i vilken omfattning. Det leder till att elev- och studiehandledningen ser
tämligen lika ut på olika skolor i Finland till skillnad från i Sverige. I Sverige finns dock
utrymme för studie- och yrkesvägledarens kreativitet och individanpassade arbetssätt
eftersom styrdokumenten tillåter detta. Det kan i sin tur bidra till att de svenska
vägledarna känner sig friare i sin arbetsroll än de finländska vägledarna.

Utifrån tidigare forskning och Skolinspektionens undersökning 2013 kan vi se att eleverna
drabbas av ojämlikhet i vägledningen och att risken för social reproduktion ökar när
eleverna hänvisas till sina egna kontaktnät. Med detta menar man till exempel att de
barn och ungdomar som växer upp med föräldrar som har akademisk bakgrund lätt väljer
att studera vidare på universitet, medan de barn och ungdomar som växer upp i hem där
föräldrarna har arbetarbakgrund väljer i större utsträckning yrken med ungefär samma
utbildningsnivå som föräldrarna. Detta betyder i sin tur att barnen då stannar i samma
sociala sfär som föräldrarna och en social reproduktion skapas. Vi tänker att rätt
kvalitativ vägledning i skolan kan underlätta för elever att göra val utifrån sina
individuella förutsättningar, och på detta sätt kan vägledningen hjälpa till att motverka
att social reproduktion skapas. Vidare menar vi att med en tydligare ansvars- och
resursfördelning skulle vägledningen bli mer likvärdig för alla elever. Å andra sidan
upplever vägledarna i Sverige att de har ett fritt och roligt arbete som de själva kan
utforma utifrån vilken individ de är och vilka behov som finns på den enskilda skola där
hen arbetar, vilket också kan ses som en fördel.

Elev- och studiehandledningen är ett eget läroämne i grund- och gymnasieskolan i
Finland. Det här innebär bland annat att alla studiehandledare har regelbunden
undervisning och information i klass under åk 7-9 och i gymnasiet. Elevhandledningen i
klass handlar om bland annat självkännedom, omvärldskunskap, studieteknik och att
ställa upp egna målsättningar. Ämnet ska vara till stöd för att eleverna ska lyckas med sin
skolgång och finna motivation till studier och yrke. Studiehandledarna i Finland
undervisar i klass i genomsnitt cirka 1 timme per vecka under två års tid på gymnasiet
och ungefär lika mycket på högstadienivå så alltså ungefär 1 timme per vecka under fyra
års tid. Klassundervisning förekommer även inom studie- och yrkesvägledningen i Sverige
men i betydligt mindre utsträckning och då oftast med fokus på information, om till
exempel språkval eller gymnasieprogram. I Sverige sker vägledning i klass utifrån hur
samverkan mellan lärare och vägledare ser ut. Det handlar också här om hur studie- och
yrkesvägledaren väljer att lägga upp sitt arbete och hur mycket tid som finns till
förfogande, utifrån antal elever och arbetsuppgifter som åligger den enskilda vägledaren.

Enligt Skolverkets rapport (2012) som lyfter fram elevperspektivet när det handlar om
gymnasieavhopp så menar eleverna att med hjälp av mer kvalitativ vägledning, som till
exempel hjälp med studieplanering och studieteknik, en större förståelse för det egna
ansvaret samt mer och tydligare information, så hade gymnasieavhopp och -byte inte
behövt ske. Således hade kommunerna även sparat stora summor pengar. Vi ser att med
en tydligare styrning och ett system där vägledning får ta mer plats i skolan, som det ser
ut i Finland, blir vägledningen mer jämställd och likvärdig för eleverna. För oss är det
dock i nuläget oklart hur mycket lärarna i Sverige fördjupar sig i vägledningsarbetet då
det enligt styrdokumenten är delvis deras ansvar. Samma sak gäller dock i Finland -
handledning ska ges även av lärarna.
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I Finland arbetar alla studiehandledare i grundskolan med prao, eftersom det är en
obligatorisk verksamhet enligt läroplanen för elevhandledning i grundskolan
(Utbildningsstyrelsen, 2015). Detta arbete innefattar även bearbetning av erfarenheterna
från praon, i form av olika slags uppgifter i klass, grupp och individuellt, t.ex. en
yrkesportfölj som FinGrund1 nämner. I Sverige försvann den obligatoriska praon i
grundskolan år 1994 (Nilsson, 2010) men verksamheten verkar ändå förekomma på flera
skolor men i olika omfattning. Det varierar också hur mycket studie- och yrkesvägledaren
arbetar med praon, om överhuvudtaget. Det verkar vara vanligt med kommunala
praosamordnare eller att ansvaret ligger på lärarna. Resultatet av PISA 2012-
undersökningen visar att det finns betydande skillnader mellan länder i hur stor grad
eleverna deltar i prao och Finland är ett av tre länder som har mest prao-verksamhet
(Vuorinen, Nissinen & Sweet 2015). Detta visar på att prao är något som genomförs i
större omfattning i Finland i jämförelse med andra länder.

År 2013 gjordes en internationell jämförelsestudie i vägledningstjänsterna i sex länder
och studien visar att prao-perioder är ett av de bästa strukturerade arbetssätten att
bekanta sig med arbetslivet innan man ska välja utbildning efter grundskolan (Holman,
2014). Det talar för prao som en relevant arbetsmetod och visar på att det kan vara ett
viktigt inslag inför ungdomars val av utbildning. Dessutom garanterar det att alla
ungdomar får egna erfarenhet från arbetslivet i någon mån, vilket ökar jämställdheten
inför utbildningsval. I Sverige har vissa kommuner helt valt bort praon i skolorna, det kan
också se olika ut mellan grundskolorna inom samma kommun.

Carle (2015) skriver att skolan domineras av en bild av att utbildning är en likvärdig
möjlighet för alla, oavsett social bakgrund. För att individer ska kunna förflytta sig till
yrkesfält där de kan få utlopp för sina individuella förmågor och kompetenser, och även
nå olika grad av ställning inom fälten, måste ny kunskap omformas i dialog med individer
från det fält som individen söker tillhörighet till i enlighet med Bourdieus teori. Utifrån
detta synsätt skulle en aktivitet som obligatorisk prao och en bearbetning av elevens
prao-upplevelser göra stor skillnad när det handlar om att vidga elevens perspektiv och
skapa nya möten människor och kulturer emellan. Skolverkets rapport från 2012
bekräftar att den sociala och kulturella statusen utanför skolan har betydelse för eleven
och att vägledning i skolan kan spela en viktig roll när det gäller att vidga perspektivet om
vad som är möjligt att välja och hur man kan tänka kring framtiden.

Argumentet mot prao i Sverige har varit att den typen av verksamhet stjäl mycket tid
från undervisningen samt att kvalitén på praoplatserna inte alla gånger har varit
tillräckligt hög. Vi tror att man på vissa skolor har plockat bort praon eftersom
handledningen på praoplatsen inte är tillräcklig och det inte finns tid att visa eleverna
vad valt yrke kan innebära samt att det har varit svårt att få företag att ta emot
praoelever på grund av en alltför snäv organisation. Skolorna har istället funderat på hur
man kan vidga perspektiv i undervisningen eller vilka aktiviteter som kan jämställas med
resultatet av prao. Vikten av att få företagen att inse vinsterna med att få ut dagens unga
i arbetslivet genom prao är en förutsättning enligt oss för att få ett fungerande prao-
system. Vi förstår vinsten av att lägga ut arbetsuppgifterna på kommunala
praosamordnare då det är ett tidsödande arbete att hitta kvalitativa praoplatser. En
samverkan med flera aktörer gör skillnad för eleverna enligt oss.
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Vi ser också en skillnad i vilka årskurser i grundskolan vägledaren arbetar i vardera
landet. I den finländska grundskolan fokuserar vägledarnas arbete tydligt på årskurserna
7-9, eftersom elevhandledningen är ett eget läroämne från årskurs 7. Däremot verkar det
vara mycket ovanligt att vägledaren arbetar längre ner i årskurserna. Det finns innehåll
och mål för elevhandledning även i årskurs 1-6 men den verksamheten sköts av
klasslärarna (Utbildningsstyrelsen, 2015). Däremot arbetar bägge informanterna på
grundskolan i Sverige åtminstone i någon mån med elever i hela grundskolan, ända från
årskurs 1. Även om verksamheten verkar koncentrera sig till de högre årskurserna,
speciellt åk 9 i Sverige, ser vi ändå en fördel med att vägledningen kommer in tidigare i
grundskolan, speciellt när det gäller att till exempel motverka könsnormer kopplat till
yrkesval. Vi tänker oss också att med den stressade situation som idag finns i skolan och
att lärarna klagar på för hög arbetsbörda så är det bra med en heltidsanställd vägledare
på plats som extra vuxen i skolan som kan komma in med nya perspektiv och avlasta
samt utföra vägledningsuppdraget utifrån de allmänna råd som finns.  Tanken är att
lärare och vägledare kan stötta varandra i respektive arbete.

Vår studie visar på att vägledare i Finland utför individuella samtal i större mån än i
Sverige, framförallt på gymnasienivå verkar eleverna i Finland få mer individuell
vägledning än gymnasieeleverna i Sverige. I Sverige är samtalen behovsstyrda och styrs
efter elevernas egna initiativ eller elevhälsans initiativ för elevernas räkning. Utifrån
Skolverkets rapport (2012) menar eleverna att den mottagande gymnasieskolan behöver
vara mer stöttande och intresserad av hur eleverna har det för att kunna stödja de elever
som inte direkt finner sig tillrätta, och på detta sätt motverka gymnasieavhopp. Om
studie- och yrkesvägledningen i Sverige vore mer strukturerad och mer resursstark som i
Finland, skulle eleverna i årskurs 1 på gymnasiet kunna få tidigare insatser av
obligatorisk, individuell vägledning. Därmed skulle man kunna minska riskerna för
avhopp i ett tidigt skede. Det är endast i årskurs 9 som vi ser en likvärdighet i de bägge
länderna då samtalen verkar vara mer eller mindre obligatoriska för eleverna. Vägledarna
i bägge länder uttrycker här att de träffar alla elever i årskurs 9 inför valet till gymnasiet.

Innehållet i vägledningen skiljer sig åt på framför allt en punkt och det är att i Finland
finns ett stort fokus på studieteknik och studiehandledning. Hur varje elev med rätt fokus
kan lyckas med sina studier. Detta arbetar inte våra informanter i Sverige nästan alls med
och framför allt finns det inte som ett uttalat mål i styrdokumenten. Om vi tolkar våra
informanter rätt så verkar det som om våra finländska informanter hinner med en mer
kvalitativ och målinriktad vägledning medan de svenska informanterna delvis arbetar
med att försvara sin roll i skolan samt får välja med att arbeta kvantitativt med alla elever
eller kvalitativt med en del av eleverna på skolorna där de är verksamma.

Hurdana förutsättningar att genomföra kvalitativ vägledning i skolan finns i respektive
länder?
Vi ser speciellt en tydlig skillnad i förutsättningarna att utföra kvalitativ vägledning i
skolan. I Sverige bestäms förutsättningarna av huvudman och rektor medan de nationella
läroplansgrunderna i Finland är så tydliga när det kommer till innehållet och
målsättningarna, så de ser till att vägledningen når alla. Innehållet är alltså mer styrt i
Finland vilket ger en större likvärdighet oavsett vilken skola du går på. I Sverige handlar
det mer om vilken vägledarens kompetens och intresseområden är samt huruvida
huvudman, kommun och rektor vill satsa på vägledning i skolan eller inte. Svaret är som
vi ser det att förutsättningarna i Finland finns utifrån styrdokument och regelverk. I
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Sveriges skollag uttrycks det luddigt angående vilken typ av kompetens som ska
tillgodose elevernas vägledningsbehov. I styrdokumenten från 2013 står det att
huvudmannen bör ansvara för att tydliggöra styrdokumentens mål och fördela resurser
till syv och att rektor bör fördela ansvaret och säkerställa syv. Vi menar därmed att
texten är öppen för tolkning och att den därför leder till ojämlika
vägledningsförhållanden på skolorna i Sverige. Lovén (2015B) menar att trots
styrdokumenten från 2013 möttes av stora förhoppningar av vägledarna så har inga stora
förändringar skett utan samma brister som tidigare konstaterades återstod tre år senare.
Detta tror vi delvis beror på utformningen av styrdokumenten och att vägledningen som
vi tolkar det, är ingens eller allas ansvar.

De nationella läroplansgrunderna i Finland förpliktar även grundskolorna och
gymnasierna att utforma en så kallad handledningsplan, som en del av den lokala
läroplanen. Handledningsplanen bör beskriva bland annat handledningsverksamhetens
struktur, mål, arbetssätt och ansvarsfördelning samt hur man samarbetar med framtida
studieplatser, arbetslivet och övriga externa aktörer (Utbildningsstyrelsen, 2015; 2016). I
Sverige beror det i större utsträckning på vilken rektor och huvudman du har och i vilken
kommun du bor om förutsättningarna finns eller inte. Styrdokument och regelverk ger i
sig inte tillräckliga förutsättningarna i Sverige att utföra kvalitativ vägledning i skolan som
vi ser det.

En tydlig konsekvens av detta ser vi i antalet elever som vägledaren ansvarar över i
Finland och Sverige. Elevantalet skiljer sig markant åt länderna emellan. I Finland finns en
rekommenderad maxgräns på 250 elever per vägledare och därtill är målsättningarna
samt graden av styrning i styrdokumenten så höga att verksamheten inte går att
genomföra med för många elever per vägledare. I Sverige finns inte någon
rekommenderad gräns och senast i maj 2017 ansåg riksdagens utbildningsutskott
(betänkande 2016/17:UbU18)  en dylik maxgräns vara funktionslös för att garantera
studie- och yrkesvägledningens likvärdighet. I Sverige varierar därmed elevantalet
beroende på kommun, huvudman och rektor för skolan. Vi anser dock att begränsat
elevantal skulle göra skillnad för den kvalitativa vägledningen i Sverige samtidigt som det
är viktigt att titta på elevklientelet för att avgöra hur många elever en studie- och
yrkesvägledare bör ansvara för. Det har i Sverige argumenterats för att det är viktigare
att titta på elevens behov av vägledning än på antalet elever när man ska fördela
vägledningsresurserna ute på skolorna (SKL 2013). Vi tror att hänsyn behöver tas både till
elevantal och elevklientel för att tillgodose elevernas behov av en kvalitativ och likvärdig
vägledning.

Som vi ser det verkar styrdokumenten i Finland för en likvärdig, kvalitativ vägledning
medan de i Sverige lämnar mer öppet för fri tolkning åt betraktaren. Vägledarna i
respektive länder är nöjda med hur styrdokumenten är utformade och känner att de kan
hitta stöd i dokumenten för att utföra sitt arbete. I Finland kräver styrdokumenten en
handledningsplan på varje skola, i Sverige är det upp till rektor på varje enskild skola att
bestämma hur syv-arbetet styrs och bedrivs. Enligt Lundahl & Nilssons undersökning
(2010) nämns inte vägledning överhuvudtaget i de lokala styrplanerna för skolan i över
60 % av kommunerna i Sverige. Även i Finland har man dock konstaterat brister i
skolornas handledningsplaner (Regionförvaltningsverket, 2015). Men tack vare bristen på
styrande policydokument på nationell nivå i Sverige ser vi den lokala syv-planen som
ännu viktigare för en kvalitativ, strukturerad vägledning i Sverige. Utifrån vår samlade



31

empiri har vi sett exempel på välstrukturerade syv-planer i Sverige och i Finland. Enligt
oss borde det finnas en övergripande syv-plan i alla kommuner samt specificerade planer
på varje enskild skola. Enligt vår empiri finns inte detta överallt i Sverige samt att den inte
alla gånger är implementerad i verksamheten, varken i Finland eller i Sverige.

Enligt OECD-undersökningen om elevernas karriärkompetens (2012) kunde man se att de
största skillnaderna mellan länderna finns i hur stor grad eleverna får tillgång till
individuella vägledningssamtal och till handledd arbetspraktik (prao). Detta är
verksamhet som förutsätter att skolorna har strukturerade vägledningstjänster och
resultaten visade att elevernas deltagaraktivitet i sådan verksamhet är störst i de länder
där vägledningen är integrerad i skolan. (Vuorinen, Nissinen & Sweet 2015). Här ser vi att
den strukturerade vägledningen i Finland ger bättre förutsättningar att utveckla
elevernas karriärkompetens, åtminstone på ett nationellt plan.

Hur arbetar vägledare i skolan i respektive länder för att utveckla elevernas
karriärkompetens?
Karriärkompetens (eng. Career Management Skills) är ett begrepp som innefattar dels en
självinsikt och en förmåga att samla information om yrken och utbildning, och dels också
en valkompetens, som blir viktig i övergångar mellan studier och arbete (Lovén, 2015B).
Begreppet har lyfts fram som ett viktigt utvecklingsområde inom EU-länderna och det
omnämns i De allmänna råden för studie- och yrkesvägledning (2013) i Sverige och har
bakats in i de nya läroplanerna för grundskolan (2015) och gymnasiet (2016) i Finland.

På det stora hela kan man säga att verksamhet inom studie- och yrkesvägledningen i
Sverige och elev- och studiehandledningen som riktas till eleven bidrar till att utveckla
elevens karriärkompetens, åtminstone i någon mån. Utgående från vår intervjustudie ser
vi att vägledare i skolan i bägge länder arbetar med att utveckla elevernas
karriärkompetens genom att bland annat föra individuella samtal med eleverna och
genom att ge information om vidare studier och yrkesliv. Resultaten av PISA 2012-
undersökningen visar att de 15-åringar som är positivt inställda till skolan och som högt
värderar ett flitigt studerande också deltar i större grad i verksamhet som utvecklar
karriärkompetensen. I länder med hög socioekonomisk nivå, liten andel låginkomsttagare
och där föräldrarnas utbildningsnivå är hög deltar även eleverna i större grad
vägledningsverksamhet och deras upplevda karriärkompetens är bredare (Vuorinen,
Nissinen & Sweet, 2015). Det här anser vi stämma väl överens med Bourdieus
tankegångar och det styrker enligt vår åsikt vikten av jämlika, strukturerade
vägledningstjänster som ger alla ungdomar, oberoende av bakgrund, en god grund att
göra lyckade karriärval.

Bourdieus forskning kan förklaras utifrån att samhället består av maktstrukturer och
hierarkier. Hans begrepp det symboliska kapitalet används för att sätta ord på
maktstrukturen som monteras av de symboliska värden som en individ får genom
exempelvis titlar, lägenheter, kläder, pengar, bilar och utbildning. I stället för
socialisationsbegreppet talar Bourdieu om reproduktion som betyder att det är
relationen mellan exempelvis elev och vägledare (eller lärare eller handledare) som
skapar förutsättningar för att en överföring av det symboliska kapitalet ska kunna ske.
Det symboliska kapitalet menar Bourdieu är av central betydelse för att nå en annan
social position. Reproduktion handlar med andra ord om att “utantill kunskap” måste
appliceras i samtal med individer som besitter den makt, vilken symbolvärdena kommer
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ifrån. I flera studier har Bourdieu visat att utbildningssystemet är en förutsättning för att
motverka social reproduktion. (Carle, 2015) Här menar vi att med hjälp av kvalitativ
vägledning i skolan ökar förutsättningarna för fler elever att sätta individuella mål och få
hjälp med strategier för att nå dessa. Vägledaren fyller alltså en viktig roll när det
kommer till att hjälpa elever att få förståelse för hur eleven själv kan påverka och ta
ansvar för sitt liv och samhället i stort, samt även som stöd för lärarna i deras arbete med
eleverna.

Vi ser utifrån från vårt intervjumaterial flera faktorer som tyder på att
karriärkompetensen hos eleverna stärks i en högre grad på ett nationellt plan i Finland än
i Sverige, både i grundskolan och på gymnasiet. Det handlar om samma saker vi redan
tidigare lyft fram - mera kontinuerlig vägledning i klass, obligatorisk prao för alla i
grundskolan, regelbundna individuella samtal även i gymnasiet, innehåll med fokus på
självkännedom och mera kvalitativ vägledning framom kvantitativ. Det här är saker som
lyfts fram i de nationella läroplansgrunderna i Finland och som verkar vara väl
integrerade i skolans verksamhet. I Sverige får elever också vägledning som stärker
karriärkompetensen, men i mycket varierande grad beroende på vilken skola eleven går.
Verksamheten som utvecklar karriärkompetens styrs utifrån behovsnivå och beror långt
på vägledarens resurser på respektive skola. Utifrån det vi ser i vårt intervjumaterial från
skolan i Finland, förstår vi också varför Finland visat på bred karriärkompetens i relation
till andra OECD-länder i jämförelsen från 2012 (jmf Vuorinen, Nissinen & Sweet, 2015).

Bourdieu menar att en individ som kommer från en lägre samhällsklass och har
ambitioner att nå en högre ställning i samhället, och vice versa, kommer att möta på
svårigheter. Här fyller vägledningen en funktion i skolan - att stötta upp och hjälpa elever
att övervinna dessa svårigheter. Utbildningen handlar inte endast om ny kunskap och
boklig bildning utan också om att tillämpa sig sociala erfarenheter. Det sociala ursprunget
bygger på klassmässig erfarenhet som samhällsklasser mer eller mindre föds in i. Här
fyller skolan en viktig funktion när det kommer till att vidga perspektiv gällande
exempelvis föreningsliv som fyller en viktig funktion för alla samhällsklasser och som
också är en arena där olika socioekonomiska kulturer möts. Många gånger har individer
inte förmågan att upptäcka att de behöver omforma sin livsinställning och de
erfarenheter som de fått genom sitt sociala ursprung till ett annat fälts sociala kodspråk
för att bli accepterade och kunna nå en annan position inom fältet.

Det krävs ett betydande anpassningsarbete om skolan och utbildning ska bli nyckeln till
social framgång för olika samhällsklasser. Varken drömmar, strävan eller pengar räcker
för att nå en högre position inom en annan samhällsklass. Individen behöver annektera
de sociala mönster som finns inom utbildningsfältet - det kan handla om rätt typ av
språkbruk, beteende och sociala mönster. Detta symboliska kapital är av central
betydelse och överförs, anammas och konverteras genom relationen mellan människor,
exempelvis elev-vägledare. (Carle, 2015) Vi tänker oss att en strukturerad och
målinriktad vägledning genom hela grundskolan och gymnasiet utifrån Bourdieus teorier
skulle göra det lättare för de grupper i samhället som är svagast och som behöver mest
stöd. Ur ett samhällsperspektiv spelar också den vida vägledningen stor roll som en röd
tråd genom hela skolgången. Eftersom föreställningar om yrken bestäms relativt tidigt i
livet är det troligt att det är lättare att fylla områden med arbetsbrist om barn och unga
får hjälp att utmana sina föreställningar om olika yrken och könsroller,  och deras
perspektiv vidgas med hjälp av kvalitativ vid vägledning. Oavsett vilken samhällsklass
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individen har kan hen behöva hjälp att förflytta sig till de fält där hen passar att befinna
sig och utvecklas inom.

Behöriga studie- och yrkesvägledare besitter en gedigen samtalskompetens som kan göra
skillnad när det kommer till att förändra den socioekonomisk statusen framförallt för de
mest utsatta elevgrupperna. Ett tydligt samarbete med elevhälsa där studie- och
yrkesvägledaren kan vidga perspektivet med ett salutogent synsätt tror vi skulle hjälpa till
att nå högre effektivitet och långsiktiga förhoppningar för elever som av olika
anledningar behöver stöttning genom sin skolgång. Med rätt karriärkompetens, som en
kvalitativ vägledning kan hjälpa till att skapa, blir det alltså lättare att nå från en position
till annan.

Diskussion
Studie- och yrkesvägledningen i Sverige har både debatterats och utvärderats ofta
genom åren, inte minst efter att man minskat den statliga styrningen av skolan på 1990-
talet (bl.a. Lundahl & Nilsson, Lovén, Skolverket). Flertalet undersökningar har lyft fram
de stora skillnader i hur mycket resurser olika skolor och kommuner lägger på
vägledningen, vilket leder till att eleverna inte får likvärdig vägledning över hela landet. I
Finland har vägledningen i skolan varken debatterats eller utvärderats i lika stor grad som
i Sverige. Det beror troligen på att man inte upplevt vägledningen i skolan som lika
problematisk som i Sverige, och tvärtom har Finland utmärkt sig i internationella
jämförelser av elevernas karriärkompetens (jmf Vuorinen, Nissinen & Sweet). Även våra
undersökningsresultat visar på samma sak – vi ser skillnader i vägledningen både inom
skolan i Sverige och i hur vägledningen genomförs i skolan i de båda länderna.

I detta avslutande kapitel vill vi lyfta fram de framgångsfaktorer för vägledningen i skolan
vi kan se. Därtill vill vi lyfta fram några övriga tankar och reflektioner vi fått under
arbetets gång. Slutligen diskuterar vi den metod vi valt för vårt arbete samt ger förslag på
vidare forskning.

Framgångsfaktorer
Utifrån från tidigare forskning, nationella och internationella målsättningar samt våra
intervjuresultat anser vi att följande faktorer och verksamhet är viktiga i strävan till en
likvärdig och kvalitativ vägledning i skolan och som utvecklar en tillräcklig
karriärkompetens hos eleverna:

· Ett specificerat högsta antal elever per vägledare
De vägledare vi intervjuat på grundskolan i Sverige har mellan 1 000 och 1 500
elever per person medan motsvarande vägledare i Finland har mellan 300 och
350 elever. Vi ser också att vägledarna på grundskolan i Finland ger eleverna
vägledning i olika former i betydligt högre utsträckning än i Sverige. Därmed blir
det helt klart för oss att ett mindre, begränsat antal elever per vägledare ger
bättre förutsättningar att ge kvalitativ och likvärdig vägledning till samtliga elever.

· Tydliga styrdokument
Om man vill garantera samtliga elever likvärdig rätt till vägledning i skolan så
måste styrdokumenten var tillräckligt tydliga och styrande. I Sverige består
styrdokumenten till stor del av rekommendationer och riktlinjer, vilket ger stora
möjligheter till tolkning och som i sin tur leder till att tillgången till
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vägledningstjänster i olika skolor varierar enormt. I Finland är styrdokumenten
tydligare och mer styrande jämfört med i Sverige och därmed är skillnaden i
vägledningstjänsternas omfattning mellan olika skolor klart mindre. Å andra sidan
kan vi se att innehållet i läroplanerna i Finland är väldigt omfattande och vi frågar
oss om man verkligen hinner uppfylla allt som står beskrivet där. Det blir med
andra ord viktigt att även resurserna är tillräckliga för att man ska kunna uppfylla
det som stipuleras i styrdokumenten.

· Regelbundna individuella vägledningssamtal
I nuläget finns det varken i Sverige eller Finland specificerat hur mycket individuell
vägledning varje elev i grundskolan eller gymnasiet har rätt till. Under vår studie-
och yrkesvägledarutbildning har en stort fokus legat på samtalsmetodik och vi har
fått lära oss olika tekniker på hur samtal kan föras. I vår klass har vi haft ett par
studenter som tidigare har utbildat sig till socionomer, de har bägge uttryckt att
syv-utbildningen står för enormt mycket mer kunskap i att föra samtal än
socionomutbildningen. Vi reflekterar över hur konstigt det är att vi får lära oss
professionella samtalsmetoder i utbildningen som vi kanske inte senare kommer
att ha tid att utföra i vår professionella yrkesroll.

Enligt vår intervjustudie får speciellt eleverna på gymnasiet i Finland mer
individuell vägledning än eleverna på gymnasiet i Sverige. På grundskolan i både
Sverige och Finland verkar det som om den individuella vägledningen
koncentreras främst till årskurs 9 och valet av fortsatta studier efter grundskolan.
Det är klart att vägledningsbehovet är olika hos olika individer, men vi är
övertygade om att alla elever har behov av kontinuerlig, individuell vägledning
åtminstone i någon mån. Vuorinen, Nissinen & Sweet (2015) menar att i dagens
samhälle väljer man inte längre sin yrkeskarriär genom endast ett avgörande val,
utan man bygger den stegvis som en individuell utvecklingsbåge och livslång
process. Därmed hjälper det inte att ge vägledning som enskilda punktinsatser,
exempelvis vid val av gymnasieutbildning i åk 9. Detta är också i linje med
tankarna om livslång vägledning som man kommit överens om på EU-nivå (Lovén,
2015).

· Vägledning i grupp/klass
Vi ser ett tydligt mervärde i att ha regelbundna lektioner i klass och vägledning i
smågrupp för att kunna utveckla elevernas karriärkompetens både i grund- och
gymnasieskolan. Då syftar vi på lektionsinnehåll som består av mer än bara
information - självkännedom, studieteknik, omvärldskunskap, prioriteringar och
ansvarsfrågor, struktur, individuella målsättningar, självreflektion och
beslutsfattande för att nämna några teman. Här ser vi att man arbetar betydligt
mer med detta i både grundskolan och på gymnasiet i Finland, åtminstone under
ledning av skolans vägledare. Gruppvägledning, för mindre grupper, verkar
däremot vara någonting som man arbetar med i väldigt liten utsträckning i
Finland, antagligen för att det är svårt att praktiskt förverkliga i den klassbundna
skolvardagen. I de fall som Sverige arbetar med detta verkar det fungera väldigt
bra, om det går att administrera så är det någonting vi förespråkar.
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· Studieteknik
I Finland är ett av de stora målen med elevhandledning och studiehandledning att
hjälpa eleverna att lyckas med sina studier. Här har Sverige mycket att lära då vi
har känslan av att studieteknik i Sverige är ingens eller allas ansvarsområde och
de som arbetar med det i skolan idag är eldsjälar, det kan till exempel vara
specialpedagog eller någon ämneslärare som anser studieteknik vara viktigt.
Detta betyder att informationen och kunskapen når långt ifrån alla elever vilket vi
ser som en stor nackdel. Det här är ett antagande vi gör som vi inte vet om det
stämmer, vi hoppas dock att vi har fel och lämnar det åt vidare forskning att
undersöka. Studieteknik borde vara en självklar rättighet för alla elever och det
skulle kunna vara vägledaren som driver frågan och implementerar ner den in i
verksamheten på dennes skola.

· Obligatorisk prao
Vi vill också lyfta fram praon som en viktig del i utvecklandet av elevernas
karriärkompetens. Genom obligatoriska prao-perioder får samtliga elever
möjlighet till egna arbetslivserfarenheter redan i ett tidigt skede av livet, vilket
fyller en viktig funktion i utvecklandet av karriärkompetensen. Detta har även
stöd i vetenskaplig forskning (jmf Holman, 2014). Som tidigare nämnts är praon
obligatorisk i grundskolan i Finland medan den inte längre är det i Sverige, och
därmed utför eleverna prao i större utsträckning i Finland.

· Verksamhet som vidgar perspektiv
Individuella samtal, vägledningslektioner i klass och prao-perioder räcker enligt
vår åsikt inte till för att utveckla en tillräcklig karriärkompetens. Eleverna i skolan
behöver komma i kontakt med studie- och yrkesliv också på andra sätt för att
kunna vidga sitt perspektiv när det kommer till utbildnings- och yrkesval.
Branschdagar, utbildningsmässor och studiebesök både på och utanför skolan är
goda exempel på sådan verksamhet. Vi ser ett tydligt mervärde i att ta in
samhället i skolan och skolan ut i samhället. Här finns flera goda exempel från
Sverige och från Finland, det varierar dock i hög grad beroende på hur satsningen
ser ut på respektive skola. Vi kan inte utifrån från vår empiri se att eleverna i
respektive länder får mer eller mindre vid vägledning, men vi ka se att
styrdokumenten ger olika förutsättningar.

· Ett utvecklat, strukturerat samarbete kring vägledningen
Det är inte enbart de utbildade vägledarna som bör syssla med vägledning och
handledning i skolan, utan här behövs också ett mångprofessionellt samarbete.
Här ser vi lärarna, specialpedagogen och elevhälsan som de viktigaste
samarbetspartnerna inom skolan. Därtill kommer samarbetet med
utbildningsinstanser och arbetslivet utanför skolan som en viktig del. En
förutsättning för ett fungerande samarbete är en syv-plan/handledningsplan som
är väl integrerad i skolverksamheten. Vi ser också att det är viktigt att regelbundet
och mångsidigt utvärdera hur vägledningen fungerar. Vi kan se att det brister i
planen och utvärderingen i bägge länder utgående från vårt intervjumaterial men
vi ser också goda exempel. Vår informant på gymnasiet i Sverige beskriver att hen
jobbat flera år med att integrera syv-planen på skolan och att den fungerar allt
bättre. Dessutom får eleverna vara med och både inverka på planens innehåll
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samt regelbundet utvärdera hur den fungerar i praktiken, vilket vi ser som ett
gott framgångsexempel.

· Arbete med studie- och yrkesvägledning i de lägre åldrarna, årskurs 1-6
I Sverige finns ett tydligare vägledningsarbete i de yngre åldrarna. Vi ser väldigt
positivt på detta, då vi tror att det gör stor skillnad när det gäller elevernas
föreställningar om olika yrken och medvetenhet om sig själv. Vi vet utifrån de
teorier vi har lärt oss under utbildningen att barn och ungdomar tidigt skapar
uppfattningar om olika yrken och tidigt väljer bort yrken som de inte anser
attraktiva. En medveten satsning på att skapa förutsättningar att vidga perspektiv
hos eleverna i grundskolan, tror vi gör gymnasievalet lättare och mer medvetet.

Övriga tankar & reflektioner
Vägledningens betydelse har aktualiserats flera gånger i Europarådet och OECD under
2000-talet. Ett av de mest centrala budskapen i Europeiska kommissionens
Memorandum om livslångt lärande år 2000 var “nytänkande inom studie- och
yrkesvägledningen”. År 2001-02 granskades studie- och yrkesvägledningen i 14 OECD-
länder, men Sverige deltog inte i granskningen med motiveringen att tidpunkten ansågs
olämplig (Nilsson, 2010). Sverige deltog inte heller i den senaste granskningen av
vägledningen i OECD-länderna (2012), en granskning där Finland visar på mycket goda
resultat internationellt sett. Med tanke på utgångspunkten för vårt arbete är det synd att
Sverige inte har deltagit i några internationella undersökningar av vägledningen. Det
finns ingen direkt jämförelse av resultaten av vägledningen i Sverige och Finland men en
sådan skulle vara mycket intressant att ta del av med tanke på vårt arbete.

Trots att en större jämförelse mellan länder saknas, ser vi en intressant skillnad när det
kommer till vad vägledningsverksamheten innefattar i bägge länder. På basis av
styrdokumenten, våra intervjuresultat och egna erfarenheter vågar vi påstå att vägledare
i den svenska skolan inte arbetar med studieteknik och handledning i studierna i samma
utsträckning som i Finland. Vi tror att här finns ett glapp i den svenska skolan och tänker
oss att det finns en funktion att fylla som skulle kunna göra stor skillnad i elevers
måluppfyllelse, speciellt med tanke på att många elever i dagens stressade
informationssamhälle har svårt att hitta rätt samt hålla fokus i nuet. Detta är även en sak
som eleverna efterfrågat enligt Skolverkets rapport (2012) som nämndes i början av
detta arbete. Med en liknande kontinuerlig och nationellt styrd vägledningsverksamhet
som elev- och studiehandledningen i den finländska skolan, anser vi att andelen behöriga
till gymnasieskolan i Sverige skulle kunna öka. Dessutom kunde fler lyckas få sin
gymnasieexamen avlagd på tre år, vilket skulle spara kommunerna pengar i det långa
loppet då ungdomarna skulle komma snabbare ut i arbetslivet. En mer kontinuerlig och
målinriktad vägledning hjälper också till att förebygga arbetslöshet och sjukskrivningar
med tanke på att fler individer får hjälp att hitta “sin grej”, vilket verkar för ett mer
hållbart samhälle i det långa loppet. Vi menar att en satsning på kvalitativ och
målinriktad vägledning i skolan kan spara samhället stora pengar i det långa loppet.

I Sverige pågick på 1980-talet en debatt om huruvida studie- och yrkesorienteringen
skulle knytas starkare till lärartjänst eller inte. Detta var någonting som speciellt många
vägledare var kritiska till eftersom man ville slå vakt om yrkesrollen och såg en risk att
vägledningsprofessionen skulle försvagas och sakta införlivas i läraryrket (Nilsson, 2010).
I Finland kan man säga att elev- och studiehandledningen är kopplad till läraryrket på så
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vis att handledningen är ett eget läroämne och studiehandledaren har en hel del
undervisning i klass. Dessutom verkar det vara väldigt vanligt att studiehandledarna i
grunden är lärare till utbildningen. Vi anser det vara intressant att spekulera om hur det
skulle se ut idag om studie- och yrkesorienteringen i Sverige hade knutits mer till
läraryrket på 1980-talet - skulle verksamheten ha försvagats som många förutspådde
eller skulle den idag rentav likna mer den verksamhet som finns i Finland?

Vidare tänker vi att eftersom vägledningen upplevs så ojämlik i Sverige, kunde man på
enkelt sätt göra den mer jämlik genom att dela varandras verktyg och modeller för en
lyckad vägledning i någon form av metodbank på ett lokalt, regionalt och nationellt plan.
Att den kreativa vägledningen i Sverige skulle spridas så att man utbytte goda ideér med
varandra och därigenom gjorde elevernas förutsättningar mer jämlika.

Slutligen vill vi betona att vi upplever att samtliga vägledare vi intervjuat i både Sverige
och Finland gör ett gott arbete och har ett genuint intresse för att vägleda den enskilda
eleven och bidra till att utveckla elevens karriärkompetens. De arbetar för elevernas
bästa och har en tydlig yrkesstolthet. Dock är det tydligt att dessa vägledare ges olika
förutsättningar utföra detta viktiga arbete kvalitativt och med tillräckliga resurser. Som vi
ser det är vägledning i skolan är inte det samma som elevvård eller stödinsatser för
elever med behov av särskilt stöd men det är inte heller enbart information om arbetsliv,
utbildningsalternativ och övergången till nästa stadium. Vi anser att en strukturerad,
kvalitativ vägledning i skolan kan bidra till att alla elever får möjlighet till att finna sina
egna styrkor och intressen, att bli medvetna om sig själva och att lyckas i sina studier.
Därtill behövs kontinuerligt stöd, mångsidig information och egna erfarenheter av
arbetslivet (prao) för att kunna vidga perspektiv. Vägledningen i skolan kan på det sättet
skapa en god grund för en livslång vägledning som individen kan ha nytta av under resten
av livet.

Metoddiskussion
Enligt Denscombe (2008) är det motiverat att välja kvalitativa intervjuer som metod om
man anser att man behöver detaljerad information om det man undersöker samt att det
räcker att förlita sig på information från ett fåtal informanter. Vi valde att utföra totalt
sex intervjuer i Sverige och Finland; fyra i grundskolan och två på gymnasiet. Antalet
informanter är är relativt litet och därmed är vi medvetna om att man inte kan dra några
långtgående slutsatser på basis av den empirin. Vi upplever att särskilt studie- och
yrkesvägledare i Sverige arbetar på väldigt olika sätt och enligt olika förutsättningar
beroende på vilken skola de är anställda på och i vilken kommun skolan ligger i. Detta ser
vi också i vårt intervjumaterial och överensstämmer med tidigare forskning (t.ex. Nilsson
2010). Samtidigt känner vi att vårt småskaliga intervjumaterial tillsammans med den
kunskap och erfarenhet vi själva besitter utifrån vår samlade yrkeserfarenhet gett oss en
bild av hur vägledning utförs i skolan i bägge länder och vi ser flera saker i vårt
intervjumaterial som överensstämmer med tidigare forskning.

Begrepp som validitet, reliabilitet och generaliserbarhet används och kopplas samman
med kvantitativ forskning. Motsvarigheten till dessa begrepp är inom den kvalitativa
forskningen giltighet, tillförlitlighet och trovärdighet. När trovärdighet ska bedömas inom
kvantitativ forskning brukar man använda statistiska metoder. Vid kvalitativ forskning
används istället resonerande och reflekterande metoder, till exempel
konsensusförfarande. Med detta menas att diskussion och reflektion för att uppnå
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samstämmighet sker i forskargruppen. (Lundman & Granheim, 2008) När vi ställer oss
frågan om vilken tillförlitlighet vårt resultat har vill vi särskilt påpeka att en av
respondenterna på grundskolan i Sverige hade särskilt stor erfarenhet och kommunen
där hen varit verksam hade blivit utplockad av Skolverket som “exempelkommun” där
vägledningen fungerade särskilt bra. Med vår samlade erfarenhet inom yrkesområdet
känner vi till att i Sverige är det stora skillnader beroende på i vilken kommun du är
bosatt när det kommer till hur det satsas på vägledning i skolan. Med detta vill vi säga att
det inte finns någon absolut sanning, en kritik och svaghet hos kvalitativa metoder är just
flera tolkningar på samma resultat och tema kan göras. Sanningshalten i en forskning
handlar också om vilken förförståelse och erfarenhet som ligger till grund för
forskningsproblemet. (Lundman & Granheim, 2008)

Vidare forskning
Vi upplever att det finns mycket som är intressant inom det här området och det har
varit en svårighet för oss att dra gränsen för vad som är relevant utgående från vårt syfte
och våra frågeställningar. Därmed finns det en hel del man kunde forska vidare i.

För vidare forskning vore det exempelvis intressant att få höra politikers, lärares,
rektorers och elevers syn på vägledningsuppdraget i skolan. Vi anser att dessa personer
har olika syn på vägledning och vad som kan uppnås med kvalitativ vägledning i skolan.
Det vore även intressant att titta på vem som arbetar och hur man arbetar med
studieteknik och självkännedom i svensk skola utifrån att det är teman som tydligt
kommer fram i läroplanerna i Finland och ska bland annat utföras under ämnet
elevhandledning i grundskolan och studiehandledning i gymnasieskolan. Som vi tidigare
nämnt saknas även en jämförelsestudie av ungdomars karriärkompetens i Sverige och
Finland - en dylik jämförelse vore mycket intressant att genomföra med tanke på att man
på ett nationellt plan arbetar tämligen olika med vägledning i skolan i bägge länder.



39

Referenslista

Andergren, L. (2015). Samtala. Vägledning för framtid och karriär i en kaotisk värld, (2. uppl.).
Borås: Tremedia.

Bergström, G & Boréus, K. (2012). Textens mening och makt - metodbok i samhällsvetenskaplig
text- och diskursanalys (3:1 uppl.), Lund: Studentlitteratur.

Bimrose, J. (2015). Forskning om studie- och yrkesvägledning. I Karriärvägledning (1:2 uppl.), s.
49-62. Lund: Studentlitteratur.

Brown, D. and Associates (2002). Career choice and development. Fourth edition, Jossey-Bass A
Wiley Company, San Francisco.

Carle, J. (2015). Pierre Bourdieu och klassamhällets reproduktion. I P. Månson (Red.), Moderna
samhällsteorier. Traditioner, riktningar, teoretiker (s. 373-414). Lund: Studentlitteratur.

Denscombe, M. (2008). Forskningshandboken, (2.1 uppl.) Lund: Studentlitteratur.

Dresch, J. & Lovén, A. (2010). Vägen efter grundskolan. I L. Lundahl (Red.), Att bana vägen mot
framtiden. Karriärval och vägledning i individuellt och politiskt perspektiv (s. 37-62). Lund:
Studentlitteratur.

Förordning om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet 986/1998, 6 §, 11
§ och 15 §. Från http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1998/19980986 Hämtat 2017-05-16.

Graneheim, U.H. & Lundman, B (2012). Kvalitativ innehållsanalys. I M. Granskär, B. Höglund-
Nielsen (Red.), Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård (s. 159-172) 2 uppl. Lund:
Studentlitteratur.

Holman, J. (2014). Good Career Guidance. Gatsby Charitable Foundation. Från
http://www.gatsby.org.uk/uploads/education/reports/pdf/gatsby-sir-john-holman-good-career-
guidance-2014.pdf Hämtat 2017-05-06.

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun, (2:6 uppl.) Lund:
Studentlitteratur.

Lovén, A (Red) (2015) Karriärvägledning - en forskningsöversikt. Lund: Studentlitteratur.

Lovén, A (2015A). Vägledningsfältets historia och utveckling. I Karriärvägledning (1:2 uppl.), s. 19-
48. Lund: Studentlitteratur.

Lovén, A (2015B). På väg mot framtiden. I Karriärvägledning (1:2 uppl.), s. 339-347. Lund:
Studentlitteratur.

Lundahl, L. (2010). Att bana vägen mot framtiden, (1:3 uppl.) Lund: Studentlitteratur.

Lundahl, L. & Nilsson, G. (2010). Vägledning i en tid av decentralisering och avreglering. I L.
Lundahl (Red.), Att bana vägen mot framtiden. Karriärval och vägledning i individuellt och
politiskt perspektiv (s. 195-2013). Lund: Studentlitteratur.

Månsson, P (Red.) (2015). Moderna samhällsteorier: traditioner, riktningar, teoretiker, (9:1 uppl.)
Lund: Studentlitteratur.



40

Nilsson, G. (2010). I backspegeln. I L. Lundahl (Red.), Att bana vägen mot framtiden. Karriärval
och vägledning i individuellt och politiskt perspektiv (s. 175-194). Lund: Studentlitteratur.

OECD (2004). Career Guidance and Public Policy. Bridging the Gap. Från
http://www.oecd.org/edu/innovation-education/34050171.pdf Hämtat 2017-05-06.

Peavy, V. (1998). Konstruktivistisk vägledning teori och metod. Stockholm: Trinom förlag AB.

Regionförvaltningsverket (2015). Elevhandledning i grundläggande utbildning. Mot ett
systematiskt kvalitetsarbete. Från https://www.avi.fi/documents/10191/149160/Final+version+-
+Elevhandledning+i+grundl%C3%A4ggande+utbildning.pdf/cdf64b4f-8d19-45fa-8944-
9f3769af5248 Hämtat 2017-05-14.

Skolinspektionen (2013). Skolinspektionens rapport 2013:5 Diarienummer 400-2011:3033 Studie-
och yrkesvägledning i grundskolan. Stockholm.

Skolverket (2011). Läroplan, examensmål och gymnasie-gemensamma ämnen för gymnasieskola
2011.

Skolverket (2012). Börja om på nytt program på gymnasieskolan. Statistik och elevröster.
Stockholm: Skolverket.

Skolverket (2013). Allmänna råd. Arbete med studie- och yrkesvägledning. Stockholm: Skolverket.

Skolverket (2016). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Reviderad
2016

Skolverkets regelverk (2017). Från https://www.skolverket.se/regelverk/laroplaner-1.147973
Hämtat 2017 -05-12.

Sveriges Kommuner och Landsting (2013). Framtidsval och arbetsliv - Exempel från kommuners
studie- och yrkesvägledning.

Statsrådets förordning 28.6.2012: Timfördelningen i den grundläggande utbildningen.
http://www.oph.fi/download/171793_timfordelning.pdf Hämtat 2017-04-13.

Statsrådets förordning om de allmänna riksomfattande målen för och timfördelningen i den
utbildning som avses i gymnasielagen: 3 kap., 9 § Timfördelningen i undervisningen för
ungdomar: http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2014/20140942 Hämtat 2017-04-13.

Thomsen, R. (2014). Ett nordiskt perspektiv på karriärkompetens och vägledning –
Karriärkompetens och karriärlärande. NVL & ELGPN concept note, Oslo: NVL 2015.

Ungdomsstyrelsen (2013). Temagruppen Unga i arbetslivet. 10 orsaker till avhopp. Skrifter från
Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:2. Från
https://www.mucf.se/sites/default/files/publikationer_uploads/tioorsaker.pdf Hämtat 2017-04-
10.

Undervisnings- och kulturministeriet. Finlands utbildningssystem. Från
http://minedu.fi/sv/utbildningssystemet Hämtat 2017-04-14.



41

Utbildningsstyrelsen (2015). Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014.
Tammerfors: Utbildningsstyrelsen. Från
http://www.oph.fi/download/166434_grunderna_for_laroplanen_verkkojulkaisu.pdf Hämtat
2017-04-13.

Utbildningsstyrelsen (2016). Grunderna för gymnasiets läroplan 2015. Tammerfors:
Utbildningsstyrelsen. Från
http://www.oph.fi/download/174853_grunderna_for_gymnasiets_laroplan_2015.pdf Hämtat
2017-04-13.

Utbildningsstyrelsen. Gymnasiet. Från http://www.oph.fi/utbildning_och_examina/gymnasiet
Hämtat 2017-03-08.

Utbildningsutskottets betänkande 2016/17:UbU18. Från
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/skolvasendet---larare-och-
elever_H401UbU18 Hämtat 2017-05-15.

Vetenskapsrådet (2002): Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig
forskning. Från
http://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf
Hämtat 2017-05-04.

Vuorinen R., Nissinen K. & Sweet, R. (2015). Oppilaiden urasuunnittelutaidot. I Undervisnings-
och kulturministeriets rapport 2015:6, Millä eväillä uuteen nousuun? PISA 2012 tutkimustuloksia
(s. 143-162). Från http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-334-7 Hämtat 2017-05-05.

Skolverket. Statistik i tabeller. Från
https://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/statistik-i-tabeller/gymnasieskola/betyg-
och-studieresultat/betyg-och-studieresultat-i-gymnasieskolan-lasar-2015-16-1.256490 Hämtat
2017-05-05.

Skolverket. Statistik i tabeller. Från
https://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/statistik-i-tabeller/grundskola/skolor-och-
elever/skolor-och-elever-i-grundskolan-lasaret-2016-17-1.258586 Hämtat 2017-05-05.

Riksdagen. Skollagen. Från http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800 Hämtat 2017-04-10.



Bilaga 1: Intervjuguide

● Vägledarens bakgrund (utbildning, arbete, arbetstid, antalet elever)

1) Vägledarens arbete
● Hur skulle du (kort) beskriva ditt arbete?
● Vad hör till dina mest centrala arbetsuppgifter?
● Hur ser syvplanen/handledningsplanen ut på den skola som du arbetar och hur

följs den?
● Hur mycket vägledning får dina elever individuellt och i grupp?

o Vad behandlas i den individuella vägledningen respektive vägledningen i
grupp?

2) Förutsättningar att utföra arbetet
● Vilka förutsättningar ger de rådande styrdokumenten dig att utföra ditt arbete?

o Vilka styrdokument följer du?
o Hur insatt är du i styrdokumenten?

● Vilka är dina främsta samarbetspartners i ditt arbete?
o Hur samarbetar du med annan personal i skolan?
o Hur samarbetar du med personer utanför skolan?
o Hur upplever du rektors/skolledningens stöd i att utföra ditt arbete?

● Vilka möjligheter till kompetensutveckling har du i ditt arbete?
o Hur håller du dig uppdaterad om utbildningar, yrken och

arbetsmarknadsprognoser?

3) Förebygga gymnasieavhopp
● På vilket sätt upplever du att du stödjer eleven under studietiden och inför

valsituationer?
● Vilka problemsituationer upplever dina elever vanligtvis vid valet av vidare

studier?
● Hur ser samverkan grundskola/gymnasiet ut där du arbetar?

o På din arbetsplats/i din kommun?
● Vilka tror du är de vanligaste orsakerna till avhopp på gymnasiet?

o Grundskola: Hur följer du upp dina elever efter grundskolan, om de
exempelvis avbryter sina studier?

o Gymnasiet: Hur följs eleverna som hoppar av gymnasiet upp?
o Hur många elever avbryter sina studier årligen på den skola där du

arbetar?
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Bilaga 2: Missivbrev

Kalmar/Esbo 2017-04-17

Hej!

Vi är två studenter som går sista terminen på studie- och yrkesvägledarprogrammet på
Umeå universitet. Vi skriver nu vårt examensarbete som handlar om studie- och
yrkesvägledning i skolan i våra två hemländer; Finland och Sverige.

Syftet med vår uppsats är att jämföra hur vägledning genomförs i några skolor i Sverige
och Finland utifrån de politiska styrdokumenten som finns. Vi har valt följande
frågeställningar i vårt arbete och kommer ställa frågor utgående från dem:

● Vad skiljer finländska vägledares arbete i skolan från motsvarande arbete i
Sverige?

● Hurdana förutsättningar att genomföra vägledning i skolan har vägledarna i
respektive länder?

● Hur arbetar vägledare i respektive länder för att förebygga gymnasieavhopp /
avhopp från andra stadiets utbildning?

Vi har fördjupat oss i forskning och litteratur kring det aktuella ämnet. Vi har också för
avsikt att ta hjälp av er verksamma vägledare genom intervjuer. Vi vill intervjua dig som
har utbildning, erfarenheter och kunskap som är värdefulla för oss och vårt arbete.

Intervjun kommer att bestå av ett antal frågor och vår förhoppning är att en givande
diskussion kommer att uppstå. Intervjun tar max 1 timme och vi hoppas att du på något
sätt har möjlighet att delta. Det kan ske via telefon eller besök av oss. Samtalet kommer
att spelas in för att underlätta vårt arbete. Inspelningarna raderas efter att arbetet är
färdigt och godkänt.

Vi kommer att ta hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska principer, vilket innebär
att deltagandet är frivilligt - om du vill kan du alltså när som helst avbryta intervjun och
därmed ditt deltagande. Ditt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt och
resultatet kommer  att användas enbart i forskningsändamål. Om du har några frågor
eller funderingar är du välkommen att kontakta oss eller vår handledare för mer
information.

Vi hoppas att få ta del av dina värdefulla kunskaper i ämnet!

Vänligen

Tony Valtonen tony.valtonen@gmail.com
Anna Lagergren annabarklagergren@gmail.com

Handledare: Svante Åberg svante.aberg@umu.se


