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Sammanfattning 
 

Syftet med denna studie är att undersöka hur studie- och yrkesvägledare på grundskolor 
upplever möjligheter att organisera och utföra studie- och yrkesvägledning utifrån 
elevernas behov. Studien har genomförts med kvalitativ metod där semistrukturerade 
intervjuer genomförts med fem stycken studie- och yrkesvägledare på grundskolor i olika 
kommuner i Sverige. Detta för att besvara studiens frågeställningar hur studie- och 
yrkesvägledning organiseras utifrån elevernas behov, vilka faktorer studie- och 
yrkesvägledarna upplever som påverkar organisationen och utförandet av studie- och 
yrkesvägledningen samt vilka möjliga konsekvenser det kan få för studie- och 
yrkesvägledningen utifrån elevernas behov beroende på om samstämmighet eller 
diskrepans råder mellan utförandet, styrdokumenten och tidigare forskning. För att få 
fördjupad kunskap inom området har jag utgått ifrån aktuell forskning samt rådande 
styrdokument för grundskola och baserar analysen av insamlad empiri på 
karriärteorierna Careership (Hodkinson & Sparkes, 1997) och Theory of Circumscription 
and Compromise (Gottfredson, 1981). Resultatet av studien visar att studie- och 
yrkesvägledarna känner sig väl förtrogna med sitt uppdrag på grundskolan enligt gällande 
styrdokument och lagar, men de upplever sig sakna tydliga riktlinjer och tillräckliga 
resurser från kommunal huvudman för att uppfylla uppdraget att tillgodose elevernas 
behov av studie- och yrkesvägledning i alla årskurser. Möjliga konsekvenser av detta kan 
enligt Gottfredson (1981) leda till att eleverna yrkesaspirationer blir ett resultat av en 
begränsnings- och kompromissprocess baserad på bristande yrkesuppfattningar och 
begränsad självuppfattning. Hodkinson och Sparkes (1997) Careershipteori skulle kunna 
förklara en tänkbar konsekvens för hur elevernas beslutsfattande vid brytpunkten mellan 
grundskolan och gymnasiet begränsas av deras handlingshorisont till följd av ett 
begränsat socialt kapital och habitus, grundat i begränsad självkännedom och 
begränsade yrkeserfarenheter under grundskoletiden.  
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Inledning  
Ända sedan höstterminen 2016 när jag påbörjade utbildningen till studie- och 
yrkesvägledare har utförandet av och den ojämna kvaliteten på studie- och 
yrkesvägledning på grundskolor varit flitigt diskuterad i Sverige. Media rapporterar om de 
höga andelen avhopp och omval hos gymnasielever i hela landet och regeringen har 
hösten 2017 tillsatt en omfattande utredning i form av kommittédirektivet En utvecklad 
studie- och yrkesvägledning, vars syfte är att föreslå och utreda åtgärder för att ge alla 
skolelever möjligheten att göra väl övervägda yrkes- och studieval baserade på tillräckliga 
kunskaper om arbetsliv och utbildningsvägar (Dir.2017:116).  

Utredningen ämnas föreslå tänkbara åtgärder vilka syftar till att reducera betydelsen av 
kön, social bakgrund och funktionsnedsättning vid utbildnings- och yrkesval. 
Bakgrundsbeskrivningen i utredning riktar fokus mot ett glapp att fylla mellan det 
faktiska behovet av kunskap om arbetslivet och utbildningsvägar hos 
grundskoleeleverna, och den undervisning inom området studie- och yrkesvägledning 
vilket eleverna erbjuds idag.  

”Framtidsval- karriärvägledning för individ och samhälle” är betänkandet av ”En 
utvecklad studie- och yrkesvägledning” och i den betonas vikten av ”ett förtydligande av 
karriärvägledarens roll och ansvar, en tydligare styrning, ledning och samordning av 
studie- och yrkesvägledningen, en plan för samverkan, kompetensutveckling för 
karriärvägledare, lärare och rektorer samt utökade möjligheter att utbilda sig till 
karriärvägledare och inom  digitalt vägledningsstöd” som viktiga framgångsfaktorer för 
en välfungerande studie- och yrkesvägledning på grundskolor i Sverige (SOU2019:4.s.15). 

Statens offentliga utredning Välja yrke vilket är slutbetänkandet på 
Yrkesprogramsutredningen (U 2014:01) beskriver hur elever i årskurs nio förknippar 
gymnasievalet med känslor av stress och osäkerhet, vilket de själva beskriver beror på 
otillräckliga kunskaper om olika utbildningsalternativ och vad som väntar vid övergången 
från skola till arbetslivet. Denna kunskapsbrist anses kunna leda till oreflekterade val 
vilka reproducerar sociala, kulturella och könsbundna skillnader. 

Utifrån ovan nämnd utredningar om studie- och yrkesvägledningens betydelse för 
elevers yrkes- och studieval, samt med avstamp i karriärvalsteorierna Careership och 
Theory of Circumscription and Compromise, så väcktes en nyfikenhet om att fördjupa 
mig i hur studie-och yrkesvägledare på grundskolor upplever möjligheter och hinder i sitt 
dagliga arbete med att organisera och utföra vägledning utifrån elevers behov.  

Jag är intresserad av vilka faktorer de upplever som möjliggörande och förhindrande när 
de organiserar studie- och yrkesvägledningen för att möta elevernas behov, samt vilka 
möjliga konsekvenser som kan uppstå för eleverna om studievägledningen inte möter 
styrdokumentens krav.  

Syfte och frågeställningar 
Studien syfte är att undersöka vilka faktorer studievägledare på grundskolor upplever 
påverkar organisationen och utvecklingsmöjligheterna av skolans studie- och 
yrkesvägledning utifrån elevernas behov, samt identifiera möjliga konsekvenser för 
studie- och yrkesvägledningen om den brister i att utgå ifrån elevernas behov. Utifrån 
studiens syfte har följande frågeställningar valts:  
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Hur är studie- och yrkesvägledningen organiserad utifrån elevernas behov på de 
undersökta grundskolorna? 

Vilka faktorer påverkar organisationen av studie- och yrkesvägledningen enligt studie- 
och yrkesvägledarna? 

Vilka möjliga konsekvenser kan det få för studie- och yrkesvägledningen utifrån elevernas 
behov då samstämmighet eller diskrepans råder mellan organisationen av studie- och 
yrkesvägledningen, styrdokument och forskning?  

Bakgrund 
Nedan följer en genomgång av för studien relevant litteratur, styrdokument, statliga offentliga 
utredningar och undersökningar om studie- och yrkesvägledning i grundskolan. 

Framtidsval - karriärvägledning för individ och samhälle 
Utredningen om en utvecklad studie- och yrkesvägledning (Dir. 2017: 116) har resulterat i 
betänkandet Framtidsval - karriärvägledning för individ och samhälle (SOU2019:4). I 
regeringens rapport betonas vikten av ett förtydligande i Skolverkets styrdokument av 
studie- och yrkesvägledarens roll och ansvar, ett förtydligande om hur styrning, 
samordning och ledning för studie- och yrkesvägledning ska organiseras, ett 
förtydligande av behov av en plan för samverkan mellan skola och andra 
samverkansaktörer samt ett förtydligande av erfordrad kompetenskrav för en studie- och 
yrkesvägledare (SOU2019:4).  

Vinsterna av samordning av karriärvägledningen hos huvudman inom kommunerna 
beskrivs vara många- dels att skapa tydligt samarbete mellan olika skolenheter, dels att 
skapa möjligheter för kompetensutveckling sinsemellan karriärvägledarna och även ses 
en vinst med kommunal samordning mellan skola, arbetsliv och andra viktiga externa 
aktörer (SOU 2019:4).   

De nationella målen för studie- och yrkesvägledning beskrivs ge en tydlig riktning och 
ambition men anges behöva översättas till de lokala kontexterna för att svara mot 
huvudmannens behov. Outtalade mål av huvudman och rektorer renderar ofta i att 
ansvaret för studie- och yrkesvägledningen endast hamnar på den enskilde vägledaren 
trots att regelverket pekar på att det är allas ansvar, vilket även beskrivs försvåras ett 
utvärderande och analytiskt förbättringsarbete (SOU 2019:4).  

Ett aktivt ställningstagande för vilken organisation som passar den lokala kontexten och 
behov av studie- och yrkesvägledning anses åligga huvudmannens ansvar, där frågan om 
vilken organisation som bäst underlättar arbetet för att nå målen med studie- och 
yrkesvägledningen bör vara en viktig del i en kommunal huvudmannaplan. En tydlig plan 
för resursfördelning baserat på elevernas behov av vägledning bör enligt utredningen 
finnas, då behoven variera mellan olika skolor beroende av elevsammansättningar och 
socioekonomiskt perspektiv vilket anses påverka elevers behov och leder till en variation 
mellan skolenheters behov av resursfördelning. Planen bör även innehålla uppgifter om 
hur verksamheterna ska motverka att eleverna begränsas i sitt val av yrkesverksamhet 
och utbildning utifrån tanken om att social- och kulturell bakgrund, kön samt 
utbildningsbakgrund hos föräldrarna påverkar dessa val (SOU 2019:4).  

Skolans möjlighet att förändra och utmana rådande könsstereotypa normer om 
yrkestillhörigheter, samt arbeta med individens framtidsval innebär att skolan bör skapa 
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förutsättningar för att detta arbete kommer igång redan i de tidigare skolåren om bästa 
effekt ska nås enligt regeringens betänkande Framtidsval - karriärvägledning för individ 
och samhälle (SOU2019:4). 

Studie- och yrkesvägledningens syfte 
Studievägledningens syfte enligt De allmänna råden för arbete med studie-och 
yrkesvägledning är att i grundskolan organisera verksamheten så den bidrar till att elever 
utvecklar kunskaper och färdigheter som underlag för beslutsfattande vid studie- och 
yrkesval (Skolverket, 2013). 

En ständigt pågående förändring på arbetsmarknaden och i hela samhället leder till 
svårigheter för elever att förutse villkoren för arbetslivet. Det innebär att studie- och 
yrkesvägledning är en viktig del av skolans uppdrag för att bidra till elevernas livslånga 
lärande och att ge stöd i den ständigt pågående karriärprocessen (Skolverket, 2013). 

Den vida studie- och yrkesvägledning ska ge eleven möjlighet att uppleva praktisk 
arbetslivserfarenhet, undervisning om arbetsliv, utbildningsinformation, studiebesök och 
aktiviteter vilka ska öka elevens självkännedom samt yrkes- och utbildningskunskaper.  

Den snäva studie- och yrkesvägledningen åsyftar att studie- och yrkesvägledare ger 
elever individuella vägledningssamtal enskilt och i grupp (Skolverket, 2013).  

Huvudmannens ansvar är att konkretisera hur de nationella målen för studie- och 
yrkesvägledning ska förverkligas i den egna verksamheten och det är huvudmannens 
ansvar att vid fördelning av resurser samt vid organisation av verksamheten säkerställa 
att elevernas behov av studie- och yrkesvägledning kan uppfyllas (Skolverket, 2013).  

Huvudmannen ska med utgångspunkt från en analys av vilka elevernas behov av studie- 
och yrkesvägledning är, beskriva hur man går tillväga för att ta reda på elevernas behov, 
fastställa riktlinjer för hur samverkan ska ske mellan dels olika skolformer och även 
mellan skolor och samhället samt arbetslivet. Utifrån denna analys ska huvudmannen 
bedöma vad som ska prioriteras och utvecklas vid studie- och yrkesvägledning samt vilka 
resurser detta kräver (Skolverket, 2013)   

Rektor ansvarar för att säkerställa att det finns metoder och rutiner för planering, 
utveckling och utvärdering av studie- och yrkesvägledningen så den möter elevernas 
behov av studie- och yrkesvägledning. Det faller även på rektor att tydliggöra hur 
ansvaret för studie- och yrkesvägledningen ska fördelas mellan personal, studie- och 
yrkesvägledare och lärare (Skolverket, 2013).  

Rektor ansvarar även för att säkerställa att vägledningen utförs kontinuerligt och som en 
integrerad del av utbildningen under elevens studietid för att möjliggöra för eleven att 
göra och genomföra väl underbyggda studie- och yrkesval. Rektor ansvarar även för att 
säkerställa elevens tillgång till vägledningssamtal i samband med dessa studie- och 
utbildningsval (Skolverket, 2013). 

Enligt de allmänna råden för arbete med studie- och yrkesvägledning ska 
”alla på skolan bidra till att elevens studie- och yrkesval inte begränsas av kön eller av social eller 
kulturell bakgrund. Rektorn behöver därför ha en strategi för hur ett sådant arbete kan bedrivas. 
Skolan har också ett kompensatoriskt uppdrag. Det innebär att skolan ska kompensera för elevers 
olika förutsättningar så att alla elever får samma möjligheter” (Skolverket, 2013. s.18). 
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I de allmänna råden för studie- och yrkesvägledning finns även en sammanställning över 
vad som kan anses vara elevens behov av studie- och yrkesvägledning utifrån dess 
förutsättningar vara  

”Att bli medveten om sig själv 
Att bli medveten om olika valalternativ såsom utbildningar och yrken 
Att bli medveten om relationer mellan sig själv och valalternativen 
Att lära sig att fatta beslut 
Att lära sig att genomföra beslut” 

(Skolverket, 2013. S.12) 

En studie- och yrkesvägledning planerad utifrån elevernas behov och förutsättningar för 
att fatta och genomföra beslut genomförs på ett professionellt sätt och vilar på en 
vetenskaplig grund i olika karriär- och vägledningsteorier (Skolverket, 2013). 

Praktisk arbetslivsorientering 
I skollagen är det sedan ett år tillbaka fastställt att minst 2 veckors prao är obligatoriskt i 
grundskolan vilket skapar möjlighet för alla elever att få praktisk arbetslivserfarenhet 
(SFS 2010:800). Skolan har ett uppdrag att kompensera elevers olika förutsättningar och 
ge dem möjlighet till samma förutsättningar (SFS: 2010:800) 

Huvudmannen ansvarar för att praktisk arbetslivsorientering (prao) anordnas för alla 
elever under sammanlagt minst tio dagar från och med årskurs 8. Syftet med prao är att 
eleverna ska få kunskaper om arbetslivet inför kommande studie- och yrkesval. 

”Prao för en elev ska i första hand anordnas på en arbetsplats och i andra hand genom att eleven 
deltar i undervisning på ett yrkesprogram i gymnasieskolan. Om det finns synnerliga skäl får andra 
former av arbetslivsorienterande insatser ersätta prao för en elev” (10 kap 8a § SFS 2018:105). 

Vikten av vägledning 
James Dresch & Anders Lovén beskriver i andra kapitlet Vägen efter grundskolan i 
antologin Att bana vägen mot framtiden- karriärval och vägledning i individuellt och 
politiskt perspektiv (Lundahl, 2010) resultatet av deras studie baserad på en 
undersökning av 600st ungdomars tankar om vikten av studie- och yrkesvägledning inför 
gymnasievalet. De redogör för hur deras resultat pekade på att föräldrar hade största 
påverkan på ungdomarnas gymnasieval enligt de intervjuade ungdomarna. Studie- och 
yrkesvägledarna och även kompisarna ansågs ha stor påverkan medan lärarna inte 
ansågs ha samma inverkan. Att leva upp till förväntningar från föräldrar och att glädja 
dem hade enligt ungdomarna stort inflytande på studie- och yrkesvalen, särskilt bland de 
icke-svenskfödda eleverna (Dresch & Lovén, 2010).  

Samtal med vägledare för att diskutera sin personliga situation, få information om yrken 
och utbildningsvägar samt att kartlägga sina personliga egenskaper upplevde eleverna 
som viktigt vid gymnasievalet (Dresch & Lovén, 2010).  

Brist på förmåga att hantera stora mängder information nämner Dresch & Lovén (2010) 
som ett problem för elever vid gymnasieval samt att mycket av gymnasieinformation 
anser de vara förtäckt marknadsföring vilken de anser inte stödjer elevernas val av 
utbildningen då den är fragmenterad och saknar ett vidare perspektiv.  

Många av eleverna uppgav att personlig kontakt med elever och lärare vilka 
representerar gymnasieprogram på studiebesök samt arbetslivserfarenheter från prao 
var värdefull hjälp i deras studie- och yrkesval (Dresch & Lovén, 2010). Egna erfarenheter 
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om utbildning och arbetslivet ansågs därför inte vara möjligt att ersätta med digital 
information. 

En osäkerhet runt den egna identiteten och dess betydelse för framtidsval beskrivs som 
framträdande drag hos de intervjuade eleverna, och studien visar på att denna osäkerhet 
endast kan avhjälps med mer personlig kontakt med föräldrar samt studie- och 
yrkesvägledarna. En omedvetenhet om de egna resurserna och dess betydelser vid val till 
gymnasieskolan resulterar enligt Dresch & Lovén i att vissa elever gör oreflekterade val, 
vilka då sedan leder till omval på vårterminen under första året på gymnasieskolan, eller 
alternativt ett avhopp för att göra ett nyval och börja om åk 1 året läsåret därpå (Dresch 
& Lovén, 2010). 

Resultatet av studien pekar på att elevernas gymnasieval i högsta grad är en produkt av 
det habitus som eleverna bär med sig, och författarna föreslår att med perspektivet ställt 
på att stegvis vidga elevernas handlingshorisont kan studie- och yrkesvägledningen stötta 
eleverna mot felval och istället förstärka möjligheten till välgrundade gymnasieval.  

”Vägledarnas strategi borde vara att i högre grad göra eleverna medvetna om vilka 
faktorer och krafter som är med och påverkar väljandet. Dessutom behöver eleverna hjälp 
att utforska sina starka och svaga sidor, och här kan inte minst erfarenheter i arbetslivet 
som t. ex prao ge ett viktigt bidrag” (Dresch & Lovén, i L. Lundahl, 2011. s. 59).  

 

Elevers behov av vägledning 
Elevernas förväntade behov av vad studie- och yrkesvägledningen ska fylla ringar Dresch 
och Lovén (2010) in i resultatet av deras studie. De fastslår att det ur en vägledares 
perspektiv är viktigt att identifiera dessa behov, att klargöra dem och att tillsammans 
med eleven bedöma vad som ska åtgärdas samt hur detta ska ske. De anser följande 
insatser vara viktiga för eleven 

• information för att lättare kunna överblicka situationen och se fler alternativ 
• nya alternativ för att förmå att se på sin situation med andras ögon 
• beslutsfattningsförmåga då svårigheten att våga välja eller välja bort bromsade 

beslutsprocessen 
• stöd på vägen i form av coachning och avstämning 
• motivationsstöd för att se vägen framåt och vidare 
• självinsikt för att förmå överblicka och förstå sig själv och sin livssituation 
• att bli sedd och lyssnad på för att ha möjlighet att ventilera 
• bekräftelse från professionell vägledare  

(Dresch & Lovén, 2010) 

Kommunerna och vägledning- de goda exemplen  
Lena Jutedal beskriver i kapitlet Kommunerna och vägledning- de goda exemplen (Lovén, 
2015) hur resultatet av en studie visar på betydelsen av en studie- och yrkesvägledning 
som utgår ifrån elevernas intressen samt att ledarskapet på skolorna är avgörande för 
personalens arbete och resultat av verksamheten. 

De sex framgångsfaktorer undersökningen ringat in är 
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- Politiskt satta mål för vägledning med återrapportering till ansvariga politiker-
konkreta mål i planer med tydlig ansvarsfördelning  

- Förutsättningar för kollegialt lärande och samarbete mellan personal och 
vägledare med syfte att studie- och yrkesvägledning således är hela skolans 
ansvar 

- Vägledarna arbetar tillsammans, gärna i fler än en skolform och de bygger 
vägledningen på gemensamma arbetssätt, metoder och verktyg 

- För att möta elevers olika behov krävs en bredd i insatserna vilket då ökar 
tillgängligheten för alla elever 

- Kontakter med arbetsgivare, arbets- och samhällslivet är strukturerat  
- Rektorer stöttar vägledningen med avsatt tid för implementering och utveckling 

av nya arbetssätt (Jutedal, 2015.) 

Lena Jutedal (2015) beskriver hur man i Kungsbacka kommun har skapat ett 
kompetenscentrum där alla kommunens vägledare samarbetar. De är placerade ute på 
de kommunala skolorna ca 90% av sin arbetstid och resterande ägnas åt utveckling av 
arbetssätt och metoder. På detta vis har kommunen enligt Jutedal lyckats skapa en röd 
tråd genom skolformernas vägledning och detta genererar i en likvärdighet för eleverna. 
Vägledarna är som regel placerade i två olika skolformer då det anses ge ett djupare 
helhetsperspektiv och öka kreativiteten i det metodiska arbetet (Jutedal, 2015). 

Ständig utvärdering och omprövning av resurser och behov inom organisationen var 
sjätte månad renderar i en levande och flexibel organisation av studie- och 
yrkesvägledningen. En viktig faktor är dock att eftersträva en stabilitet på skolorna 
genom att minimera byten av studie- och yrkesvägledarna då kontinuitet anses viktig för 
elevernas bästa (Jutedal, 2015). 

 

Elevens behov i centrum 
Lena Jutedal exemplifierar hur en kommun tolkat begreppet ”att sätta elevernas behov i 
centrum” som att det innebär att vägledningsinsatser påbörjas i lägre årskurser än 
tidigare. Även en breddning av tillgången på vägledning genom att erbjuda 
telefonvägledning och mailkorrespondens som kommunikationsverktyg utöver det 
personliga mötet nämns. Chattar via kommunens hemsida och facebook-sidor kan även 
de fungera som kommunikationsmedel (Jutedal, 2015).  

 

Samverkan med arbetslivet och samhället utanför skolan 
Jutedal (2015) refererar till hur flertalet kommuner upplever ett samordnat samarbete 
med arbetsgivare på orten som en förutsättning för en fungerande samverkan mellan 
arbetslivet och skolorna. Struktur skapas och det minimerar risken för krockar och 
konkurrens mellan studiebesök och praktikplatser. Detta anses stärka likvärdigheten för 
eleverna då de får tillgång till samma arbetsplatser. Även insikten och förståelsen för 
varandras verksamheter anses förbättras vilket utmynnar i förtroendefulla relationer 
med en framgångsrik samverkan som resultat (Jutedal, 2015). 

 

Kollegialt lärande & hela skolans ansvar 
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Kollegialt lärande och en studie- och yrkesvägledning organiserad ur perspektivet att den 
är hela skolans ansvar lyfts fram som en viktig framgångsfaktor (Jutedal, 2015). Flertalet 
kommuner har utsett flertalet lärare med särskilt ansvar över studie- och 
yrkesvägledning, vilket visat sig vara ett välfungerande arbetssätt. Utformning och 
genomförande av arbetsplaner behöver ske med delaktighet av och i samverkan med alla 
berörda lärare och skolpersonal för att den inte ska bli ett verktyg endast för studie- och 
yrkesvägledarna. Ämnesläraren med den ämnesspecifika kunskapen beskriver Jutedal 
vara den som bäst förmår koppla skolämnen till framtida yrken och elevens studieval. En 
förstärkning av studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar innebär dock inte att 
ålägga lärare med fler och nya arbetsuppgifter, utan det är det en fråga om att 
systematisera och vidareutveckla det redan pågående arbetet. Samverkan mellan studie- 
och yrkesvägledarna och lärarna anses på sikt spara tid genom ett effektiviserat 
arbetssätt (Jutedal, 2015).  

Gemensamma fortbildning av skolpersonal med inriktning mot studie- och 
yrkesvägledning och entreprenöriellt lärande har genererat en gemensam målbild vilken 
underlättat samverkan mellan de olika yrkesgrupperna enligt Jutedal (2015). 

 

Teoretiskt perspektiv 
Nedan följer en redovisning av Careershipteorin av Hodkinson och Sparkes (1997) vilken 
jag ser som användbar i analys av resonemang om hur organisationen av studie- och 
yrkesvägledning baseras på elevers varierande behov, då skolans styrdokument påtalar 
vikten av att utgå ifrån elevens behov och förutsättningar samt anpassa och stödja 
eleven att gå vidare i sin valprocess och förmå att genomföra sina beslut (Skolverket, 
2013).  

Sedan följer en genomgång av Linda Gottfredssons socialpsykologiska 
karriärutvecklingsteori Theory of Circumscription and Compromise vilken fokuserar på 
hur individens självuppfattning i samverkan med dennes uppfattning av omvärlden kan 
sägas bli individens kognitiva kunskapskarta över åtkomliga och nåbara yrken (Brown, 
2002). Denna teori finner jag användbar vid analys av hur studie- och yrkesvägledning 
organiseras och utförs på grundskolorna samt användbar att luta sig mot vid 
konstruerandet av intervjuguiden.  

 

Careershipteorin av Hodkinson och Sparkes  
Hodkinson och Sparkes (1997) beskriver och förklarar i den sociologiska Careershipteorin 
hur pragmatiskt rationella karriärbeslut baseras på individens habitus och det som 
betraktas som valbart är det som ryms inom individens handlingshorisont. Lundahl 
(2011) beskriver hur individens habitus och handlingshorisont är relaterade till kön, klass 
och etnicitet vilket innebär att vad som betraktas som existerande och valbart påverkas 
av dessa tre faktorer i individens liv.  

Pragmatiskt rationella karriärbeslut baseras på individens habitus, där vad den enskilde 
individen betraktar som valbart utgår ifrån vad individen betraktar som tillgängligt inom 
sin handlingshorisont. Lundahl (2011) beskriver hur individens habitus och 
handlingshorisont är relaterade till kön, klass och etnicitet vilket innebär att vad som 
betraktas som existerande och valbart påverkas av dessa tre faktorer i individens liv. 
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Dessa faktorer anses påverka individens värderingar vilka ligger till grund för vad som 
anses bra och dåligt vid val av utbildning och arbete. Det innebär att det som faktiskt 
finns tillgängligt på arbets- och utbildningsmarknaden nödvändigtvis inte behöver 
betraktas som lämpligt, möjligt eller intressant att välja (Hodkinson & Sparkes, 1997).  

Begrepp i Careershipteorin 

Fält 
Samhällen består enligt Broady (2000) av olika självständiga fält vilka alla kräver makt, 
regler och erkännande av sina spelare därav skapas hård konkurrens på fälten. Regler 
sätter ramarna för det sociala spelet på fältet oavsett om det är politik, kultur eller 
ekonomi som berörs.   

Habitus 
Bourdieus sociologiska teori beskriver hur människors habitus formas av det liv de hittills 
levt vilket styr deras föreställningar och handlingar, och leder till ett återskapande av 
deras socialt upplevda värld (Broady, 1997). Habitus avser således de inlärda och 
varaktiga dispositioner vilka strukturerar individens handlingar, preferenser och 
varseblivningar. Värderingar om vad som är att betrakta som bra och dåligt styrs även 
det av individens habitus (Lovèn, 2010). Diskursivt medvetande kan påverka en individs 
habitus genom att denne lär om saker genom att läsa och prata om saker. Praktiskt 
medvetande om saker sker genom självupplevda handlingar i praktiken (Giddens i 
Lundahl, 2010).  

Handlingshorisont 
Handlingshorisonten kan beskrivas som den möjlighetssfär inom vilken individen 
reflekterar om vad som är acceptabelt och möjligt för denne (Lovén, 2015). Karriärval 
fattas inom individens handlingshorisont vilken i sin tur påverkas av det upplevda och 
begränsande strukturer vilka grundas i individen habitus. Handlingshorisonten 
avgränsning är beroende av kön, klass och etnicitet vilket innebär att unga människor 
ofta fattar beslut om karriärval baserat på kännedom om arbeten genom föräldrar, skola 
och närmaste omgivningen (Lundahl 2010). 

Socialt kapital 
Socialt kapital kan beskrivas som det nätverk bestående av släktingar, vänner, kontakter 
inom olika föreningar och andra grupptillhörigheter kan avgöra vägen för tillträdet till ett 
specifikt fält. En individs möjligheter att förränta sitt utbildningskapital kan vara direkt 
avgörande av dess sociala kapital. Således anser Broady att en examen i sig inte är 
tillräckligt för en fortsatt lyckad karriär utan det är individens kontakter inom det sociala 
fältet vilka kan bana vägen vid karriärutveckling (Broady, 2000). 
Brytpunkter 
Brytpunkter kan beskrivas som en individs olika vägskäl i livet- de stora besluten eller 
avbrotten vilka kan vara självvalda eller påtvingade.  

Strukturella brytpunkter sker enligt en viss struktur; en av samhället eller andra 
intressenter uppsatt tidsgräns för till exempel en planerad övergång från grundskola till 
gymnasiet. 

Frivilliga brytpunkter innebär att individen själv väljer en ny väg- ett avbrott i en 
utbildning eller ett nytt arbete. 
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Påtvingade brytpunkter sker utom individens kontroll och kräver anpassning från 
individens sida till den nya situationen; en flytt till annan bostad på grund av en 
skilsmässa eller en arbetsplats vilken läggs ner kan rendera påtvingade brytpunkter för 
dem de berör (Lovén, 2015). 

 

The theory off circumscription and compromise av Linda 
Gottfredsson 

Linda Gottfredssons beskriver i den socialpsykologiska teorin The theory of 
Circumscription and Compromise (Brown, 2002) hur individen skapar sig själv när dess 
psykologiska jag möter den sociala omgivningen. Gottfredsson beskriver hur barn och 
ungdomar styrs av faktorer under uppväxten som avgörande vid tankar och val vilka 
begränsar och kompromissar val av yrken. Kognitiv mognad och sociala faktorer i 
omgivningen beskrivs även de påverka tankekartan. Stereotypa föreställningar om yrke 
tillsammans med individens självuppfattning ritar individen kognitiv karta om yrken. Med 
utgångspunkt i hur kunskapsutveckling sker i olika stadier under barndomen ger Linda 
Gottfredsons teori en bild av hur inlärning och uppfattningar om självet och yrken sker 
hos barn, samt hur de hanterar tankar om detta med stigande ålder och intellektuell 
mognad. Även genetiska individuella skillnader fokuseras och hur dessa påverkar en 
skiftande karriärmognad hos individen senare i vuxenlivet (Gottfredson, 1981). 

Yrkesval avgörs av individens kompromisser om vad som blir ”bra nog” som yrkesval 
samt vilka begränsningar individen upplever i sin omgivning vid yrkesval (Gottfredson, 
1981). Förskolebarnets tankeverksamhet går från att vara objektsrelaterad till makt och 
storlek, vidare till mer konkreta tankar om könsroller som gränsdragare för yrkens 
lämplighet i lägre skolålder. Slutligen antar tonåringen en mer abstrakt tankeförmåga om 
sig själv där sociala värderingar och klasser samt en medvetenhet om yrkens prestigenivå 
leder till en begränsningsprocess av acceptabla yrkespreferenser. I övre tonåren har 
tänkandet om yrken kommit till att sorteras utifrån individens självuppfattning om 
könstillhörighet, den egna kapaciteten och yrkets prestigenivå inom det upplevda 
utbudet på en tillgänglig marknad. Sökandet av möjliga alternativ baseras på att hitta 
yrken som passar med de egna värderingarna, förmågorna, intressen, familjens behov 
och den egna personligheten. En ökad individuell självuppfattning utvecklas till följd av 
en större psykologisk självkännedom (Gottfredson, 1981).  

Tillsammans med en ökande medvetenhet om arbetsförhållanden och i påverkan av den 
egna begåvningen, vilken reflekteras från föräldrar och lärare, leder detta till en 
begränsningsprocess där individen utesluter högt önskade yrken och kompromissar för 
att till slut hitta möjliga yrkesalternativ på en lagom acceptabel ambitionsnivå 
(Gottfredson, 1981).   

 

 

Begrepp i Circumscription and Compromise (Gottfredson, 1981) 

Självuppfattning 
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Självuppfattning refererar till individens uppfattning om vem denne är och skulle vilja 
vara. Den grundas på individens egna uppfattning om sina förmågor, intressen, 
personlighet och social tillhörighet och behöver inte överensstämma med omgivningens 
uppfattning om personen i fråga. Självuppfattningen karaktäriseras av komplexitet, 
differentiering, fullständighet och många andra komplexa dimensioner. När 
självuppfattning projiceras mot framtiden så inkluderas individens önskan om vem denne 
förväntar sig att bli (Gottfredson, 1981).  

Yrkesuppfattningar 

Individens generaliseringar om specifika yrken och dess yrkespersonligheter, 
arbetsuppgifter, villkor och fördelar samt hur yrket passar olika människotyper renderar i 
en samlad bild av individens yrkesuppfattning. Liksom självuppfattning karaktäriseras 
yrkesuppfattning av komplexitet och differentiering (Gottfredson, 1981). 

Kognitiv karta av yrken 

Individens kognitiva karta över yrken baseras på dimensionerna av femininitet/ 
maskulinitet, status och yrkesområdet. En generaliserad bild av yrken vilka hör samman 
med individens självuppfattning för att tillsammans skapa en mer sammanhängande 
livsvärld (Gottfredson, 1981) . 

Yrkespreferenser 

Individen bedömer kompatibiliteten av yrken med deras bild av vem de vill vara samt hur 
stor arbetsinsats de är villiga att lägga ner för att nå yrket. Upplevd hög kompatibilitet 
mellan yrket och sig själv värderas högt samtidigt som de mindre kompatibla yrkena 
sållas bort. Preferenserna är snarare baserat på ”önskningar” än ”verklighetens” 
strävansmål (Gottfresson, 1981).  

Yrkestillgänglighet 

Ett yrkes kompatibilitet med individens självuppfattning kan ändå innebära en 
yrkesmässig otillgängligt. Tillgängligheten grundas i de möjligheter och hinder vilka 
föreligger i individens sociala och ekonomiska miljö vilka påverkar chanserna beträda ett 
visst yrkesområde. Bedömningen om ett yrkes tillgänglighet grundas på individens 
uppfattning om utbudet i det geografiska området, favorisering eller diskriminering av 
yrkeskategorier, tillgång till relevant utbildning och även brist på relevant kunskap om 
yrket påverkar möjligheter eller hinder för tillträdet till yrkesområdet. Tänkbara 
yrkesalternativ är produkten av individens perception av självets kompatibilitet med 
yrket samt yrkets tillgänglighet. Om individen ger sina egna preferenser mer vikt vid 
yrkesval än den faktiska tillgängligheten, resulterar detta i ett orealistiskt och idealistiskt 
yrkesval med låg sannolikhet att realisera. Ges däremot störst tyngd till yrkets 
tillgänglighet är chanserna goda för en lyckad yrkesaspiration (Gottfredson, 1981).  

Sociala utrymmet 

Det sociala utrymmet betecknar den uppsättning av sysselsättningar vilka personen 
betraktar som acceptabla alternativ, om än vissa alternativ betraktas som bättre än 
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andra. Detta upplevda sociala utrymme reflekterar yrkesalternativ vilka speglar 
individens syn på var denne anser sig passa in i samhället, samt vilken typ av person 
denne tänker sig att vara eller kan tänka sig att bli i ögonen på sin familj, släkt och det 
övriga samhället (Gottfredson, 1981).  

Yrkesaspiration 

Det yrket vilket individen anser vara bästa tänkbara alternativet vid alla tillfällen är 
individens yrkesaspiration. Precis som att individens uppfattning om kompatibiliteten 
och tillgängligheten till olika yrken kan förändras, så kan även bedömningen av bästa 
yrkesalternativ förändras över tid oavsett om det sociala utrymmet står oförändrat 
(Gottfredson, 1981). 

Metod 
I detta av snitt redogörs för studiens metodval, urval av respondenter och insamling av 
empiri. Vidare beskrivs tillvägagångssätt med genomförande och etiska 
ställningstaganden samt sist bearbetning och tillförlitlighet. 

Metodval 
Undersökningen genomfördes med semistrukturerade intervjuer med studie- och 
yrkesvägledare på grundskolor vilket gav en låg grad av standardisering och låg grad av 
strukturering (Trost, 2014). Den låga graden av standardisering innebar att frågorna 
ibland ställdes i den följd vilket passade informanten och följdfrågor ställdes utifrån 
tidigare svar (Trost, 2014). Den låga graden av strukturering innebar att det inte fanns 
fasta svarsalternativ till frågorna (Trost, 2014).  Semistrukturerade intervjuer passade 
undersökningen eftersom det var av intresse att ta reda på deltagarnas åsikter, 
uppfattningar, känslor och erfarenheter av sitt arbete med studie- och yrkesvägledning 
på grundskola för att besvara forskningsfrågorna (Denscombe, 2016). 

 

Urval av respondenter 
Ett subjektivt urval begränsat till sex stycken studie- och yrkesvägledare med examen 
från studie- och yrkesvägledarprogrammet. Detta subjektiva urval berodde på att dessa 
informanter ansåg jag vara de med mest relevant erfarenhet av ämnet och således mest 
lämpliga att besvara frågeställningarna för att svaren ska vara tillförlitliga (Denscombe, 
2016). Någon hänsyn till kön och ålder tas inte vid urvalet av informanter då det inte 
anses vara relevant information för undersökningen (Denscombe, 2016).  

Insamling av empiri 
Intervjuerna var ca 45 minuter långa och skedde på två av informanternas arbetsplatser, 
två stycken utfördes via Skype med ljudupptagning på mobiltelefon och en av 
intervjuerna utfördes via mobiltelefon och filmades med datorkameran för att ha 
ljudupptagning kvar. Detta berodde på att informanten ville utföra intervjun medans 
denne körde hem från jobbet. Utöver inspelningarna skrev forskaren anteckningar med 
stödord och kortare meningar från svaren bredvid frågorna för att ha som stöd under 
intervjuerna för att inte riskera att någon fråga glöms bort.  Intervjuerna sammanställdes 
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sedan i skriftliga sammanfattningar utifrån de teman vilka intervjuguiden baseras på. 
Genom att använda telefon och Skype som verktyg för intervjuer så blir det möjligt att 
intervjua informanter i flera olika kommuner utan att använda dyrbar tid för långa resor.  

Genomförande & etiska ställningstaganden 
Studie- och yrkesvägledarna kontaktades via mail med förfrågan om att delta i studien. 
Studien syfte förklarades noga och alla tillfrågade fick samma mail. Ett missivbrev 
bifogades vilket förklarade att studien utgår från vetenskapsrådets forskningsetiska 
principer (Vetenskapsrådet, 2002) vilket innebär att informationskravet om syftet med 
undersökningen uppfylldes, konfidentialitetskravet uppfylldes genom att respondenten 
var anonym och deras namn fingeras, samtyckeskravet uppfylldes om att deltagandet var 
frivilligt samt att deltagandet när som helst kunde avbrytas och nyttjandekravet 
uppfylldes genom att deltagarna informeras om att den inspelade datan endast används i 
studien och sedan raderas (Vetenskapsrådet, 2002). 

Slutligen tackades respondenten för sin medverkan i undersökningen. I mailet 
presenterar jag mig själv och beskriver syftet och frågeställningarna i studien och ställer 
frågan om de önskar delta i en intervju vilken är ca 30 minuter lång. En tid bokades för 
intervju vilken skedde på arbetsplatsen och även via Skype när det var nödvändigt på 
grund av det geografiska avståndet. I de fall svar uteblev påminde jag en gång via mail 
(Denscombe, 2016; Trost & Hultåker, 2016,).  

 

Bearbetning och tillförlitlighet 
I en kvalitativ studie finns det inte en bestämd metod för bearbetning av empirin enligt 
Patel & Davidson (2014). Bearbetningen av insamlad empiri skedde direkt efter 
intervjuerna genom skriftlig sammanfattning, vilken strukturerades så att den passade 
den tematiska strukturen från intervjuguiden. Resultaten sammanställdes löpande vilket 
förespråkas av Patel & Davidson (2014) då det ger möjlighet att upptäcka om 
intervjuguiden möter studiens syfte och frågeställningar. Slutprodukten av resultaten 
blev sammanhängande text där tolkningar och citat varvas (Patel & Davidson, 2014).  
Resultaten analyseras sedan med övrig forskning och litteratur inom ämnet samt 
analyserades och slutsatser drogs utifrån de teoretiska perspektiven Careership 
(Hodkinson & Sprakes, 1997)  och The theory of Circumscription and Compromise 
(Gottfredson, 1981) Analys och slutsatser sammanställdes och forskningsfrågorna 
besvarades, samt förväntades att leda till intressant diskussion och resultat vid analys 
utifrån de olika karriärvalsteorierna och synliga teman (Kvale & Brinkmann, 2014) 

Resultat  
Här nedan presenteras resultaten av intervjuerna utifrån de fyra olika teman vilken 
intervjuguiden baseras på. Informanternas benämns med olika initialer vilka är fiktiva och 
inte kan härledas till deras riktiga namn eller initialer.  

Studie- och yrkesvägledarnas arbetssätt för att möta elevernas behov 
Informanternas tankar, upplevelser och beskrivningar av hur studie- och 
yrkesvägledningen organiseras utifrån elevernas behov skiljer sig åt en hel del mellan de 
olika grundskolorna och kommunerna. 
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Informant L associerar elevers behov med anpassning av gymnasievalssamtal i årskurs 
nio utifrån elevers olika funktionsnedsättningar. 

Informant M beskriver hur föräldramöten i samverkan med kurator, skolsköterska och 
tolk riktade till somalisktalande föräldragruppen på skolan prioriterats för att möta 
elevernas behov av att även föräldrarna har tillgång till information och kunskap om 
skolsystemet. Informant M berättar även att 

 ”Utrikesfödda elever anpassar jag mer för. Hur jag gör med den andra målgruppen på särgrund som har 
speciella behov vet jag inte hur jag har ett vettigt vägledningssamtal…. Sitta med i särklasserna hade 
kunnat vara bra för att etablera både relation och kunskap till eleverna inför de enskilda samtalen….lärarna 
är dock väldigt engagerade och känner eleverna väl så ofta kan de komma med frågor runt eleverna på 
särgrund”. 

På en annan högstadieskola säger studie- och yrkesvägledaren C att det är viktigt att vara 
med på ämnesträffar med lärarna och få in syv-tänket så att det säkras i olika ämnen. C 
reflekterar 

 ”att jag finns där och kan komma med syv-perspektivet… har ni tänkt på det här då….lyfta in en 
person från näringslivet, prata om olika studiebesök och prata framtid med ungdomarna så… 

M berättar att ”… lärarna behöver hjälp på utvecklingssamtal med att beskriva 
introduktionsprogrammet för elever vilka kommer att sakna fullständig behörighet….eller att beskriva för 
föräldrar och elever om hur konsekvenser blir av anpassad studiegång…jag har valt att ha enskilda samtal 
m 8or med svensk/engelska på grund av att de ofta även saknar betyg i andra kärnämnen.  I vissa fall 
handlar det om att eleven bara behöver vakna till där studieförmågan egentligen finns…börja processen 
med tankar om gymnasievalet tidigare så att det blir mer meningsfullt att gå i skolan…tiden räcker dock 
inte till…de ambitiösa eleverna söker upp mig själv ofta- kommer jag in på natur kan de fråga flera gånger i 
nian…” 

En informant associerar elevens behov sammankopplat till elevens utländska bakgrund 
där språkförbistringar och familjens okunskap om svenska skolsystemet anses vara ett 
viktigt behov att bemöta med förstärkt studie- och yrkesvägledning för hela familjen 
samt tillgång till tolk för att säkerställa att information når fram i båda riktningarna på 
mötet.  

Ofullständiga avgångsbetyg, anpassad studiegång vilket kan begränsa valmöjligheter av 
gymnasieprogram anges även det som ett behov av extra insats av studie- och 
yrkesvägledning i form av personliga samtal med elev och föräldrar enligt M.  

Föräldrars starka påverkan på elevers yrkesval betonas av flertalet av informanterna och 
sätts i relation till elevens behov av egna erfarenheter av arbetsplatser samt möten med 
representanter från arbetslivets många olika branscher.  

Informant P påtalar hur viktigt det är att delta vid elevers studiebesök på gymnasieskolor 
och vid arbetsplatsbesök, detta för att P anser att det är mycket viktigt att hjälpa 
eleverna med att ställa de frågor som leder till att eleverna får med sig nog mycket 
information och kunskap från besöken.  
”Jag prioriterar detta mycket högt och då har vi också deltagit vid samma studiebesök och vi kan spinna 
vidare om det när vi sen samtalar om vad eleven är intresserad av för utbildningar och jobb”….. 

P beskriver att enskilda samtal med elever väldigt högt prioriterat och att en del elever 
har 3 - 4 samtal inför gymnasievalet innan de är nöjda och hur det är viktigt att de 
verkligen får möjlighet att få hjälp när de ska välja gymnasieprogram. P beskriver hur det 
är studie- och yrkesvägledarens ansvar att vidga elevens perspektiv och hjälpa dem att 
hamna så rätt som möjligt i sina yrkesval. P tar även ett ansvar för att fortsätta att följa 
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elever under deras första gymnasieår på introduktionsprogrammet på gymnasiet då hen 
anser att de eleverna har ett ökat behov av stöd.  

Informant R beklagar att det inte hinns med att uppfylla uppdraget att bedriva och 
organisera vägledning för de lägre åldrarna på två grundskolor vilka är tilldelade hennes 
tjänst, trots att det står inskrivet i kommunens verksamhetsplan och i tjänstens 
arbetsbeskrivning, så har inte möjlighet funnits att utföra uppdraget. Däremot har det 
hunnits med att genomföra ett projekt där eleverna byggde 3D modeller av Attefallshus 
och där hon fick använda någon lektion för att prata om de kopplingar man kan se till 
arbetsliv och yrken i detta projekt. Även ”fyrahörnsövningar” i ett arbete runt 
självkännedom hos eleverna har genomförts med årskurs åtta…där upplevde R att  

”en del av eleverna har olika mycket kunskap om arbetsliv och utbildningar och olika mycket 
självkännedom. En del kan prata mycket om sina förmågor medans andra inte alls pratar om vad de kan 
och tror att de passar att arbeta med”.   

Organisation och utförande av studie- och yrkesvägledning på 
grundskolorna 
Samtliga informanter upplever att det är studie- och yrkesvägledaren som får ta ett 
övergripande personligt ansvar för organiserandet av studie- och yrkesvägledningen på 
de olika grundskolorna.  

Flertalet beskriver att rektor delegerar ansvaret till studie- och yrkesvägledaren och det 
faller uteslutande på denne att sedan samordna med övrig personal i möjligaste mån. 

I någon kommun är studie- och yrkesvägledaren anställd av Barn- och 
Ungdomsförvaltningen istället för av rektor på skolan. Även i det fallet är det uteslutande 
studie-och yrkesvägledaren som får ta ansvar för att samverkan med övrig personal på 
skolan kommer till stånd. 

Flertalet av informanterna berättar att kommunerna de arbetar i har en kommunal 
verksamhetsplan för studie- och yrkesvägledningen på grundskolan, dock beskriver 
samtliga att verksamhetsplanen inte är ett levande dokument utan 

 ”ingen känner till den och ingen jobbar utifrån den”(Informant C). 

” Ja det finns en huvudmannaplan men den är egentligen bara ett förtydligande av det som står i 
skollagen och de allmänna råden för studie- och yrkesvägledning. Den innehåller inga förslag på 
konkreta aktiviteter. Det har jag däremot arbetat fram en egen syv plan och ett årshjul för denna 
skola och där ingår även vissa aktiviteter med år 1-3 och 4-6 på andra skolor vilka faller under mitt 
verksamhetsområde. Jag har inte hunnit vara dit något så det får bli till hösten”(Informant R). 

 

P beskriver att det sedan något år tillbaka är en SYV- samordnande chef över alla studie- 
och yrkesvägledare på kommunens skolor, samt att det finns en tydlig huvudmannaplan 
vilken är detaljerad och alla jobbar utifrån den på skolorna. Det som dock saknas är en 
kommunal samordnare för praon. 

Faktorer vilka särskilt påverkar organiserandet av studie- och 
yrkesvägledningen 
Tiden nämner de flesta av informanterna vara det som påverkar möjligheterna av 
organiserandet av studie- och yrkesvägledningen på skolorna. De påtalar att arbetstiden 
inte räcker till för att hinna planera och genomföra all önskvärd studie- och 
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yrkesvägledning med elever i önskvärda årskurser. Arbetstiden beskrivs även var det som 
begränsar möjlighet till önskad samverkan med övrig personal på skolorna. Arbetstiden i 
förhållande till elevantalet upplevdes påverka en prioritering av studie- och 
yrkesvägledning riktad till endast årskurs nio i första hand, då gymnasievalet är högsta 
fokus för vägledningssamtal hos studie- och yrkesvägledare. 

Informanterna efterlyser en större möjlighet att hinna med fler vägledande samtal och 
fler klassrumsaktiviteter även med årskurs åtta inför prao- val och efterarbetning av 
praon.Ekonomiska resurser från huvudman för att kunna genomföra viktiga projekt med 
näringsliv och föräldrar nämns även som önskvärda resurser av några av vägledarna.  

”Vi hade ett projekt med tolk och förstärkt information om skola och arbetsliv till somaliska elever 
och föräldrar vilka är svaga i svenska men det fick vi sluta med för kommunen tyckte att det kostade 
för mycket”(Informant M) 

Rektorns engagemang och uppbackning nämner flertalet som en viktig resurs för att 
komma till stånd med att studie- och yrkesvägledningen ska bli hela skolans ansvar. En 
tydligt uttalad samverkan med övrig skolpersonal beskrivs som ett måste för att studie- 
och yrkesvägledningen ska få ett givet utrymme i elevernas årliga undervisningstid. 
Huvudmannens tydliga ansvars- och ställningstagande på kommunal nivå, via en levande 
verksamhetsplan för kommunens studie- och yrkesvägledning med konkreta aktiviteter 
specificerade, anser flertalet av informanterna vara önskvärt för att en tydlighet ska 
uppnås om hur alla berörda parter ska arbeta mot samma mål. Då styrning ”uppifrån” 
saknas betonas risken med att vägledningen blir helt och hållet beroende av den enskilde 
personen vilken har studie- och yrkesvägledartjänsten och resulterar i en stor variation 
av hur studie- och yrkesvägledning organiseras och utförs mellan olika skolor i samma 
kommun och även mellan olika kommuner i hela Sverige.  

”SYV planerar tillsammans med rektor och få vara tongivande med vad denne anser vara viktig 
aktiviteter”(Informant L). 

Rektorns roll som dörröppnare åt studie- och yrkesvägledaren beskrivs av flera av 
informanterna som avgörande för om studie- och yrkesvägledningen hamnar på den 
enskilde studie- och yrkesvägledarens bord att handskas med, eller, om rektorn 
kommunicerar en tydlighet till övrig personal om hur studie- och yrkesvägledning ska 
arbetas med inom olika ämnen på skolan i samråd med studie- och yrkesvägledaren som 
sakkunnig coach.  

Kollegialt samarbeta med både övrig personal och önskvärda fler studie- och 
yrkesvägledarkollegor efterlyses av flera av informanterna och beskrivs som en 
förutsättning för en tillfredställande studie- och yrkesvägledning enligt styrdokument och 
yrkesetiska riktlinjer. Ensamarbete betonas som en faktor vilken försämrar utvecklingen 
av studie- och yrkesvägledningen då någon att bolla tankar och idéer beskrivs som 
önskvärt.  

”Jag skulle önska mer samverkan med de andra syvarna inom kommunal grundskola och gymnasiet i 
kommunen. Det vore bra om vi planerade vägledningen tillsammans så att den blir likvärdig inom 
kommunen”(Informant R). 

Samtliga informanter ser stora utvecklingsmöjligheter för studie- och yrkesvägledningen 
på de olika grundskolorna. Övervägande del beskriver ett behov av att vidareutveckla 
den vida vägledningen så eleverna får en daglig undervisning med en starkare koppling 
mellan skolarbetet och arbetslivet. I den vidareutvecklingen beskrivs ett samarbete vid 
årsplanering av skolåret med övriga lärare där ett SYV- perspektiv införlivas i övrig 
undervisning.  
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Ett starkare samarbete med näringslivet beskrivs även som viktigt för att öka 
tillgängligheten på en variation i utbudet av PRAO- platser åt eleverna och även för att 
öka förståelsen och insynen mellan skola och arbetslivet. Ett önskat utfall av detta vore 
ett nära samarbete där näringslivet på orterna kan öka närvaron på skolorna och att 
skolorna kan öka sin närvaro ute i näringslivet.   

Flertalet efterlyser ett strukturerat samarbete med fler studie- och yrkesvägledare inom 
samma och andra skolformer. De som redan har ett fungerande kommunalt samarbete 
med andra vägledare anser detta vara en framgångsfaktor i organiserandet av studie- 
och yrkesvägledningen.  

Samtliga studie- och yrkesvägledare betonar ett stort behov av en praosamordnare i 
respektive kommun - dels för att avlasta dem tidsmässigt då praon anges ta mycket tid 
att administrera och detta inte nödvändigtvis behöver vara en arbetsuppgift för en 
studie- och yrkesvägledare, och, en mer strukturerat samordnande på kommunal nivå 
anses borga för en bättre och bredare tillgänglighet av praoplatser åt eleverna. En 
tänkbar vinst med en specifik prao-samordnare skulle enligt P även kunna vara ur 
arbetsplatsernas perspektiv, då det bör skapa ett större jämlikhet och förutsägbarhet i 
samarbetet mellan arbetsplats och skola. Ett mervärde med det tänker informant P skulle 
kunna vara att det då även skulle förbättra det allmänna samarbetet med studiebesök 
på- och av arbetsplatser på orten. 

Genomförandet av studie- och yrkesvägledningen utifrån karriärteorier, 
metoder och modeller för studie- och yrkesvägledningen 
Samtliga informanter beskriver att de till viss del strukturerar individuella 
vägledningssamtal utifrån samtalsmetoder där öppna frågor, sammanfattningar och 
omformuleringar samt ett vidgande av elevens perspektiv står centrum för samtalet. En 
vägledare säger att hen inte använder en exakt modell för samtalen men att det är viktigt 
att samtalen fyller syftet att vidga perspektiven åt eleven och han hänvisar till det statligt 
fastställda materialet som används i Danmark. Olika modeller för vägledningsmetoder i 
form av livslinjer, livsrum och handlingsplaner beskriver vissa som återkommande 
redskap vid individuella samtal. 

”Ja litegrann använder jag Egans samtalsmetodik, inte tid att arbeta fram fullständigt. Lite livslinje 
med tanke på handlingshorisont och habitus…vad väljer jag och varför?” 

Samtliga informanter beskriver en känsla av osäkerhet runt att använda 
karriärvägledningsteorier att luta sig mot vid individuella vägledningssamtal. 

Vid planering och utförande av lektioner beskriver några av informanterna att de ser en 
vinst för eleverna om de kan få lära sig om teorier om karriärval.  

”Krumboltz försöker jag att förmedla- att få eleverna att förstå att det inte är hela världen om man 
inte lyckas….det kan hända mycket och det finns många olika vägar till samma mål och…det är inte 
världens ände om de inte kommer in på just det programmet som de sökt i första hand utan det 
finns olika vägar till samma mål” (informant R) 

En informant beskriver hur hen valt att se till att utbildad lärarna samtidigt som eleverna 
om karriärteorier och arbetslivskunskap, genom att alltid hålla lektionerna med årkurs 
sju och åtta om arbetsliv och självkännedom med lärarna närvarande. 
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Analys  
Nedan följer en analys av ovan redovisade resultat från intervjuerna med studie- och 
yrkesvägledarna. Analysen syftar till att besvara forskningsfrågorna genom att analysera 
resultaten med hjälp av tidigare presenterad forskning och styrdokument samt teorierna 
av Gottfredson (1981), Hodkinson & Sparkes (1997).  

Hur är studie- och yrkesvägledningen organiserad utifrån elevernas 
behov på de undersökta grundskolorna? 
Samtliga informanter uppger att de har full frihet, men även oftast ett övergripande 
ansvar över att organisera studie- och yrkesvägledning på valfritt vis på de respektive 
grundskolorna. Alla hänvisar till de Allmänna råden för arbete med studie- och 
yrkesvägledning (Skolverket, 2013) i beskrivning av hur snäv och vid vägledning bör 
utföras i de olika årskurserna och således inte endast är den enskilde vägledarens ansvar. 
I betänkandet Framtidsval…  påtalas hur outtalade mål av huvudman och rektorer 
renderar ofta i att ansvaret för studie- och yrkesvägledningen endast hamnar på den 
enskilde vägledaren, trots att regelverket pekar på att det är allas ansvar, vilket även 
beskrivs försvåras ett utvärderande och analytiskt förbättringsarbete (SOU 2019:4) 

Anpassning av vägledningssamtal utifrån elevers varierande behov på grund av till 
exempel funktionsvariation nämner en informant vilket stämmer väl överens med det 
kompensatoriska uppdrag skolan har utifrån elevers olika förutsättningar enligt 
styrdokumenten (Skolverket, 2013).  

Genom att informera föräldrarna och eleverna om gymnasieutbildningar och yrken i 
Sverige kan studie- och yrkesvägledarna vidga handlingshorisonten för elever med 
begränsat socialt kapital (Hodkinson & Sparkes, 1997) och således motverka att ”bidra till 
att elevens studie- och yrkesval inte begränsas av kön eller social eller av kulturell 
bakgrund (Skolverket, 2013) och därmed kompensera för att elever får samma 
möjligheter oavsett förutsättningar (Skolverket, 2013). 

Flera av informanterna uttrycker ett upplevt positivt utfall av ett förstärkt samarbete 
med föräldrar och elever vilka har utländsk bakgrund i kombination med få år i Sverige, 
vilket även kan innebära att de har vissa språkliga begränsningar. Samarbetet i form av 
omfattande information om skolsystemet och arbetslivet i Sverige kan betraktas som en 
insats för att möta elevernas behov av studie- och yrkesvägledning om man tar i beaktan 
att föräldrarna är de personer vilka har stark påverkans möjlighet på eleverna ( Dresch & 
Lovén, 2015).  

Elevens handlingshorisont påverkas av dess habitus, vilken i sin tur styr individens 
värderingar vilka kommer att ligga till grund för vad som betraktas som bra eller dåliga 
val av framtida yrken (Hodkinson & Sparkes, 1997). Detta innebär att individens studie- 
och yrkesval påverkas av de värderingar vilka råder i hemmet då den närmaste familjen 
anses ha stort inflytande över karriärvalet, både genom de faktiska erfarenheter av olika 
yrken som kan finnas i hemmet men även familjens sociala kapital kan direkt påverka 
elevens tillträde till olika fält på arbetsmarknaden, vilket således påverkar de upplevda 
valmöjligheterna i dennes handlingshorisont (Hodkinson & Sparkes, 1999).   

Informanternas val att informera och utbilda även föräldrarna om skolsystem, 
yrkesalternativ och karriärvalsteorier kan således även påverka till att elevens diskursiva 
medvetande om yrken och utbildning vidgas, då detta tillvägagångssätt kan borga för ett 
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ökat samtalsunderlag om skola och arbete mellan elev och föräldrar i hemmet (Giddens, i 
Lundahl, 2010).   

En studie- och yrkesvägledare beskriver hur han jobbat för att ha möjlighet att följa med 
alla eleverna på deras studiebesök på både gymnasieskolor, mässor och andra 
yrkesrelaterade besök. Han motivering av vikten av hans närvaro är för att se till att så 
många som möjligt av elevernas frågor om yrken och utbildningar blir besvarade, då han 
anser detta viktigt om besöken ska fylla det perspektivvidgande syftet. Att med sina egna 
sinnen uppleva och bilda sig en uppfattning om olika utbildningar på plats, kan innebära 
en vidgad handlingshorisont för eleverna då de bekantar sig med utbildningens fält och 
de kan se flera alternativ som valbara vid (Hodkinson & Sparkes, 1997).  

Vilka faktorer påverkar organisationen av studie- och 
yrkesvägledningen enligt studie- och yrkesvägledarna? 
Tiden nämner de flesta av informanterna vara det som påverkar möjligheterna av 
organiserandet av studie- och yrkesvägledningen på skolorna. De påtalar att arbetstiden i 
förhållande till elevantalet inte räcker till för att hinna planera och genomföra all 
önskvärd studie- och yrkesvägledning med elever i önskvärda årskurser. Arbetstiden i 
förhållande till elevantalet begränsar även möjlighet till önskad samverkan med övrig 
personal på skolenheten. Arbetstiden i förhållande till elevantalet upplevdes påverka en 
prioritering av studie- och yrkesvägledning riktad till endast årskurs nio i första hand, då 
gymnasievalet är högsta fokus för vägledningssamtal hos studie- och yrkesvägledare. 
Informanterna efterlyser en större möjlighet att hinna med fler vägledande samtal och 
fler klassrumsaktiviteter även med årskurs åtta inför prao- val, efterarbetning av praon 
och även ett aktivt arbete med de lägre årskurserna. 

Enligt Gottfredsons teori kan denna bortprioritering av riktade studie- och 
yrkesvägledande insatser i de lägre årskurserna medföra att eleverna kommer att fatta 
beslut om sina framtida yrkesval grundat på begränsade val och kompromisser till följd 
av att de gör kompisval och nöjer sig med ”vad som blir bra nog” och vad de anser finnas 
tillgängligt i sin omgivning (Gottfredson, 1981). 

Rektorns engagemang och uppbackning nämner flertalet av informanterna som en viktig 
resurs för att komma till stånd med att studie- och yrkesvägledningen ska bli hela skolans 
ansvar. En tydligt uttalad samverkan med övrig skolpersonal beskrivs också som ett 
måste för att studie- och yrkesvägledningen ska få ett givet utrymme i elevernas årliga 
undervisningstid.  Rektorns roll som dörröppnare åt studie- och yrkesvägledaren beskrivs 
av flera av informanterna som avgörande för om studie- och yrkesvägledningen hamnar 
på den enskilde studie- och yrkesvägledarens bord att handskas med, eller, om rektorn 
kommunicerar en tydlighet till övrig personal om hur studie- och yrkesvägledning ska 
arbetas med inom olika ämnen på skolan i samråd med studie- och yrkesvägledaren som 
sakkunnig coach. Skolverket definierar hur rektor ansvarar för att säkerställa att det finns 
metoder och rutiner för planering, utveckling och utvärdering av studie- och 
yrkesvägledningen så den möter elevernas behov av studie- och yrkesvägledning. De 
allmänna råden beskriver även hur faller på rektor att tydliggöra hur ansvaret för studie- 
och yrkesvägledningen ska fördelas mellan personal, studie- och yrkesvägledare och 
lärare (Skolverket, 2013). Ett förtydligande av detta på nationell nivå genom att införa 
ämnet Framtidaval och därmed ”säkra” undervisningstid förespråkas av regeringens 
betänkande om hur framtida studie- och yrkesvägledning bör organiseras för att möta 
elevers behov (SOU 2019:4). 
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Huvudmannens tydliga ansvars- och ställningstagande på kommunal nivå, via en levande 
verksamhetsplan för kommunens studie- och yrkesvägledning med konkreta aktiviteter 
specificerade, anser alla av informanterna vara önskvärt för att en tydlighet ska uppnås 
om hur alla berörda parter ska arbeta mot samma mål.  

Ekonomiska resurser från huvudman för att kunna genomföra viktiga projekt i samverkan 
med näringsliv och föräldrar nämns även som önskvärda resurser av några av vägledarna. 
Även i betänkandet Framtidsval… (SOU 2019:4)betonas att vinsterna av samordning av 
karriärvägledningen hos huvudman inom kommunerna anses vara många- dels att skapa 
tydligt samarbete mellan olika skolenheter, dels att skapa möjligheter för 
kompetensutveckling sinsemellan karriärvägledarna och även ses en vinst med 
kommunal samordning mellan skola, arbetsliv och andra viktiga externa aktörer (SOU 
2019:4).   

Då styrning ”uppifrån” saknas betonas risken med att vägledningen blir helt och hållet 
beroende av den enskilde personen vilken har studie- och yrkesvägledartjänsten och 
resulterar i en stor variation av hur studie- och yrkesvägledning organiseras och utförs 
mellan olika skolor i samma kommun och även mellan olika kommuner i hela Sverige 
(Jutedal, 2015).   

Kollegialt samarbeta förespråkas med både övrig personal och önskvärda fler studie- och 
yrkesvägledarkollegor och flera av informanterna beskriver detta som en förutsättning 
för framtida tillfredställande studie- och yrkesvägledning enligt styrdokument och 
yrkesetiska riktlinjer (Skolverket, 2013).  

Ensamarbete betonas som en faktor vilken försämrar utvecklingen av studie- och 
yrkesvägledningen då någon att bolla tankar och idéer beskrivs som önskvärt. Ett starkt 
samarbeta byggt på gemensamma arbetssätt, metoder och verktyg mellan vägledare 
inom och sinsemellan skolformer betonar även Jutedal som en av sex framgångsfaktorer 
för studievägledning (Jutedal , 2017).  

 

Vilka möjliga konsekvenser kan det få för studie- och 
yrkesvägledningen utifrån elevernas behov då samstämmighet eller 
diskrepans råder mellan organisationen av studie- och 
yrkesvägledningen, styrdokument och forskning?  
 

En möjlig konsekvens av att organisationen och utförandet av studie- och 
yrkesvägledningen, vilken enligt studie- och yrkesvägledarna, inte lyckas möta alla elever 
behov av vägledning redan ifrån årskurs 1 till 9 (Skolverket, 2013) kan leda till 
begränsade och felaktiga val av framtida yrken och utbildningar. 

I regeringens betänkande Framtidsval …(SOU 2019:4) betonas vikten av att tidiga studie- 
och yrkesvägledanade insatser förankras i en lokal huvudmannaplan, där även en tydlig 
resursfördelning baserat på elevernas behov av vägledning bör ske, om skolan ska fylla 
sitt uppdrag att förändra och utmana rådande könsstereotypa normer om 
yrkestillhörigheter (SOU 2019:4).  

En bristande studie- och yrkesvägledning i de lägre skolåldrarna kan ur Gottfredsons 
perspektiv resultera i att alltför många grundar sina framtida yrkesaspirationer på alltför 
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begränsade valmöjligheter till följd av bristande självuppfattning och bristande 
yrkesuppfattningar (Gottfredson, 1981). Individens kognitiva karta över tänkbara 
framtida yrken kan då komma att utgå utifrån en bristande självuppfattning baserad på 
tankar om stereotyp könstillhörighet, bristande kunskaper om den egna kapaciteten och 
otillräcklig kännedom om yrkets prestigenivå inom det upplevda utbudet på en tillgänglig 
marknad.  Yrkesaspirationen är ett således resultatet av begränsning och kompromiss 
baserat på bristande kunskaper om yrkesområden och svag självuppfattning 
(Gottfredson, 1981). Detta kan leda till en möjlig konsekvens av att elever väljer fel 
gymnasieutbildningar grundat på begränsningar beroende av bristande kunskaper om 
både sig själva och yrkesområden vilka favoriseras eller diskrimineras på felaktiga 
grunder (Gottfredson, 1981).  

Ett begränsat socialt kapital kan begränsa vägen till ett specifikt fält, vilket kan innebära 
att det inte räcker med en examen från relevant utbildning för att göra en karriär utan de 
kontakter individen skapat genom tidigare nätverk kan avgöra tillträdet till yrkets fält 
(Broady, 2000).  

Regeringen betänkande Framtidsval… lägger stor vikt vid att elevsammansättningar och 
socioekonomiskt perspektiv bör påverka hur huvudman fördelar resurser och tydligt 
definiera hur verksamheten ska motverka att elever begränsas i sitt val av 
yrkesverksamhet och utbildning, baserat på tanken om att social och kulturell bakgrund, 
kön samt utbildningsbakgrund hos föräldrar påverkar dessa val (SOU 2019:4).  

Betänkandet betonar även skolans möjlighet att förändra och utmana rådande 
könsstereotypa normer om yrkestillhörigheter samt arbete med individens framtid 
påbörjas redan i de tidiga skolåren om bästa effekt ska uppnås (SOU 2019:4) 

Gottfredsons (1981) tankar om att ungdomar redan vid låg- och mellanstadieålder börjar 
att sortera bort tänkbara yrkesalternativ när de ritar sin kognitiva karta av yrken på grund 
av den begränsningsprocess som sker när de utesluter högt önskade yrken. Det innebär 
att individen utifrån sin självuppfattning baserad på könstillhörighet, social klass, 
intelligens och intressen och värderingar i samverkan med dennes yrkesuppfattningar om 
yrkens lämplighet till olika människotyper och statusnivå således generar dennes 
yrkespreferenser (Gottfredson, 1981).  

En av slutsatserna från regeringens betänkande av hur studie- och yrkesvägledningen i 
Sverige ska förbättras och bli mer jämlik för eleverna beskriver hur de nationella målen i 
dagens skollag, läroplaner och övriga styrdokument för studie- och yrkesvägledning ger 
en tydlig riktning och ambition, men samtidigt anges de behöva översättas till de lokala 
kontexterna för att svara mot varje enskild huvudmans behov. Outtalade mål av 
huvudman och rektorer renderar ofta i att ansvaret för studie- och yrkesvägledningen 
endast hamnar på den enskilde vägledaren trots att regelverket pekar på att det är allas 
ansvar. Således försvåras även ett utvärderande och analytiskt förbättringsarbete (SOU 
2019:4).  

Outtalade mål i styrdokumenten (Jutedal, 2015) och otillräcklig tilldelning av ekonomiska 
resurser från huvudman till skolenhet, verkar leda till många individuella och lokala olika 
tolkningar och utföranden av studie- och yrkesvägledningsarbetet. Detta beskriver 
informanterna leder till svårigheter med att till fullo möta elevernas behov av tillräcklig 
studie- och yrkesvägledning exempelvis vid organisationen och genomförandet samt 
efterarbetet av den praktiska arbetslivsorientering (prao). De verkar rörande överens om 
det faktum att praon är mycket viktig för eleverna egna erfarenheter av arbetslivet och 
att det samtidigt är en väldigt tidskrävande arbetsinsats att administrera den rent 
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praktiskt. Då lagändringen i skollagen (SFS 2010:800) om de obligatoriska 10 praodagarna 
kom till stånd i juli 2018, innebär det att vissa skolor ställts inför ett omfattande 
rekryteringsarbete av praoplatser om de tidigare helt saknat kontakt och samarbete med 
dessa. 

Praon kan betraktas som mycket viktig för elevernas uppfattning om yrkens tillgänglighet 
på olika yrkesområden inom deras geografiskt tillgängliga område då den erbjuder dem 
egna erfarenheter och kunskaper om olika tänkbara yrkesalternativ (Gottfredson, 1981). 
Om praon kan erbjuda grundskoleeleverna upplevelser från flera olika yrkesområden kan 
den tänkas vidga elevernas uppfattning om vilka yrken de kan se som acceptabla inom 
deras sociala utrymme, vilket skulle kunna leda till att de ser fler tänkbara 
yrkesaspirationer vid sitt val av gymnasieprogram och framtida yrke. 

Praxis på de flesta grundskolor beskrivs vara att det är studie- och yrkesvägledarens 
ansvar att eleverna får tillgång till praoplatser, vilket leder till konsekvensen att det tar 
mycket arbetstid från övrig vägledning under höstterminen. Detta sker parallellt med att 
eleverna i årskurs 9 närmar sig sitt gymnasieval och studie- och yrkesvägledarna slits 
mellan att fördela tiden där den behövs som bäst. 

I paragraf 8a i skollagen uttrycks att ”huvudmannen ansvarar för att praktisk 
arbetslivsorientering anordnas för alla elever under sammanlagt tio dagar från och med 
årskurs åtta” samt att syftet är att detta ska generera kunskaper om arbetslivet inför 
kommande arbetslivet (SFS 2010:800). 

Studie- och yrkesvägledarnas beskrivning av att de önskar en tydligt definierad 
huvudmannaplan för studie- och yrkesvägledning samt en kommunal organisation och 
administration av praktisk arbetslivsorientering, skulle med utgångpunkt i 
Careershipteorins ansats (Hodkinson & Sparkes, 1997) förklaras av att ungdomars 
yrkesval i hög utsträckning påverkas av deras upplevda handlingshorisont vilken i sin tur 
grundas i deras habitus. Elevens habitus formas av det liv eleven hittills levt och styrs av 
föreställningar och erfarna handlingar, preferenser och varseblivningar. Värderingar om 
vad som kan betraktas som bra och dåligt styr elevens habitus (Lundahl, 2010)  

Med en kommunalt organiserad prao vilken erbjuder ett brett utbud av yrkesområden 
för alla kommunens elever, kan möjlighet skapas för eleverna att göra egna erfarenheter 
av yrkets fält, vilket vidgar deras handlingshorisont till följd av egna upplevelser vilka 
påverkar deras habitus betraktat ur Hodkinson & Sparkes Careership- perspektiv 
(Hodkinson & Sparkes, 1997).  

Det stärker informanternas ståndpunkt att det behöver komma till en tydligare lokal 
definition av de nationella målen för prao, i syfte att ge alla elever samma förutsättningar 
till kunskap och erfarenhet från flera olika arbetsplatser för att motverka konsekvensen 
att begränsa framtidsvalen beroende av social klass, kön eller kulturell tillhörighet (SOU 
2019:4).  

En utbildad studie- och yrkesvägledare förväntas basera sitt arbetssätt på vetenskapligt 
beprövade teorier och modeller för vägledning (Skolverket, 2013). Den vida vägledningen 
åsyftar att vidga elevens perspektiv dels om sig själv i form av tillgång till ett självreflexivt 
skolarbete, dels utanför skolans väggar genom att uppmärksamma sambandet mellan 
skolarbetet och samhälls- och näringslivet (Skolverket, 2013). Den snäva vägledningen 
avser det mer individuellt anpassade vägledande samtalen mellan elever och studie- och 
yrkesvägledaren vid föreliggande övergångar från grundskolan till annan skolform, 
arbetslivet eller vid tillfällen då eleven har ett behov av stöd i skolgången (Skolverket, 
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2013). De övergångar är för eleverna frivilliga, strukturella eller påtvingade men oavsett 
ställer det alltid krav på ett beslutsfattande hos individen grundat i vad denne ser som 
valbara alternativ (Hodkinson & Sparkes, 1997). 

Sammantaget ska dessa arbetssätt tillsammans med en välutvecklad självkännedom hos 
eleven ligga till grund för välgrundat beslutsfattande vid studie- och yrkesval (Skolverket, 
2013). 

 

Diskussion  

Resultatdiskussion  
Resultaten och analysen av intervjuerna visar på att samtliga informanter ser stora 
utvecklingsmöjligheter för att studie- och yrkesvägledningen om deras uppdrag i 
grundskolor ska lyckas möta vad de anser vara elevernas verkliga behov av kunskaper om 
både sig själva, utbildningar och yrkeslivskunskap. Det råder en samstämmighet mellan 
informanternas tankar och önskemål och den tidigare forskningen om att en 
huvudmannaplan med tydligt definierade mål för hur studie- och yrkesvägledning ska 
organiseras och utföras i hela grundskolan är det som kan sätta tydligare ramar och 
struktur för att möjliggöra att uppfylla elevernas behov av studie- och yrkesvägledning 
(SOU 2019:4).  

En kommunal samordnare för praoplatser lyfts även det som en viktig framgångsfaktor 
för om praon verkligen ska fylla sitt perspektivvidgande syfte av att erbjuda eleverna 
erfarenheter av olika yrken utanför deras redan upplevda handlingshorisont. Studie- och 
yrkesvägledarna påtalar aspekten av den tid vilken går åt för dem till att administrera 
praon, vilket då tar motsvarande tid från det övriga vägledande arbete. 
Skolförordningens förtydligande om praon beskriver att det är kommunal huvudman 
som är ansvarig för att försäkra eleverna om tillgång till prao-platser (SFS 2018:105).   

I det fall då studie- och yrkesvägledaren inte prioriterar att organisera praon blir 
konsekvensen istället att eleverna får ordna egna platser och där riskerar många att bli 
utan eller väljer föräldrarnas arbetsplatser, vilket enligt Hodkinson & Sparkes (1997) 
Careershipteori kan leda till begränsad tillgång av egna erfarenheter av olika yrkens fält 
(Broady, 2000) samt en begränsning av elevernas sociala kapital och habitus vilket 
påverkar handlingshorisonten (Hodkinson & Sparkes, 1997) och kan leda till en 
reproduktion av social, kulturell och könstereotyp bakgrund(Skolverket, 2013). 

 

Metoddiskussion 
Metoden med semistrukturerad intervju gav utrymme för informanterna att fritt berätta 
hur de organiserar och utför studie- och yrkesvägledningen och hur de anser att den 
möter elevernas behov. 

Gottfredsons (1981) teori bidrar till en analys med förståelse för hur viktigt det är att 
eleverna faktiskt får utveckla sin valkompetens redan från tidig ålder och stärker 
Skolverkets rekommendationer i Allmänna råd för arbete med studie och 
yrkesvägledning om att detta bör arbetas medvetet med i alla årskurser (Skolverket, 
2013). 
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Careershipteorin (Hodkinson & Sparkes, 1997) bidrar till en analys med förståelse av hur 
elevers behov av egna erfarenheter av yrken och utbildningsvägar möjliggör för dem att 
vidga perspektivet inför övergången till gymnasiet där valet grundas på deras 
handlingshorisont. 

En tänkbar brist i undersökningen skulle kunna tänkas vara att det endast är studie- och 
yrkesvägledare som är informanter. Givetvis hade det gett ett större djup och bredd om 
även rektorer och helst även någon representant för en kommunal huvudman hade 
deltagit. Studie- och yrkesvägledarna har dock en klar uppfattning om vilket samarbete 
som finns mellan dem och den övriga personalen samt kommunens tjänstemän. 

Förslag på vidare forskning 
Då resultatet av studien pekar på att studie- och yrkesvägledarna efterfrågar en 
kommunal huvudmannaplan med tydlig struktur och definiering av hur studie- och 
yrkesvägledning ska organiseras och utföras, hade vidare studier av studie-och 
yrkesvägledning på grundskolor i kommuner vilka arbetar samordnat i de formerna varit 
intressant att fördjupa sig i. 
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Bilaga 1 

 
Intervjuguide 

Studie- och yrkesvägledarnas arbetssätt för att möta elevers behov 
 

o Hur utförs studie- och yrkesvägledningen på skolan? 
o Vilka elever är målgruppen?  
o Sker det vid något/ några tillfälle en prioriteringsordning av eleverna? Vilka är i så fall 

skälen till prioriteringsordningen?  
o Tas hänsyn till elevers olika behov vid organisationen av studie- och yrkesvägledning?  
o Kan du ge några exempel på dessa behov?  

 
 
Organisationen av studie- och yrkesvägledningen på skolan 

o Vilka organiserar studie- och yrkesvägledningen på skolan?  
o Finns det någon lokal verksamhetsplan för studie- och yrkesvägledning? 
o Hur går det till vid planeringen? 

 
Faktorer som särskilt påverkar studie- och yrkesvägledningen i arbetet 

o Vad upplever du särskilt påverkar hur studie- och yrkesvägledningen organiseras på 
skolan?  

o Hur yttrar detta sig i organiserandet och utförandet av studie- och yrkesvägledningen? 
o Vilka utvecklingsmöjligheter ser du för studie- och yrkesvägledningen på skolan? 
o Vilka resurser eller förändringar anser du behövs för att den vidareutvecklingen ska 

genomföras? 
 
Kopplingen mellan genomförandet av studie- och yrkesvägledning och teorier, metoder och 
modeller för studie- och yrkesvägledning 
 

o Baseras studie- och yrkesvägledningen vid något/ några tillfällen på 
karriärvägledningsteorier? 

o Används några metoder eller modeller vid utförandet av studie- och yrkesvägledning? 
Om svaret är ja, ge exempel på aktiviteterna och motivera gärna svaret. 

o Om svaret är nej- finns det några teorier eller metoder du skulle önska att utgå ifrån vid 
något/ några tillfällen? Motivera gärna ditt svar. 

 

 

 
  



 

 

 

Bilaga 2 
Hej! 

Mitt namn är Mona Kero Norberg och jag går sista terminen på studie- och 

yrkesvägledarprogrammet på Umeå Universitet. Jag skriver mitt examensarbete vilket 

handlar om hur studie- och yrkesvägledning organiseras på grundskolor i Sverige. Syftet 

med uppsatsen är att jämföra hur studie- och yrkesvägledningen organiseras på olika 

grundskolor utifrån elevernas behov samt ställa detta i relation till de rådande 

styrdokumenten, karriärvägledningsteorier och aktuell forskning inom området.  

Jag söker utbildade studie- och yrkesvägledare på grundskolor för intervju, då min 

förhoppning är att få möjlighet att ta del av era erfarenheter och kunskaper inom 

ämnesområdet. Intervjuerna sker antingen på plats eller via telefon/Skype och beräknas 

ta ca 30-40 minuter. Intervjuerna kommer att spelas in för att underlätta min 

bearbetning av insamlad information och raderas då arbetet är klart och godkänt. 

Jag tar hänsyn till Vetenskapsrådets Forskningsetiska principerna vilket innebär att 

deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst, ditt deltagande behandlas 

konfidentiellt med fingerade namn och resultatet kommer endast att användas i 

forskningsändamål och raderas direkt efter att studien är godkänd. Om du har några 

funderingar eller frågor är du välkommen att kontakta mig eller min handledare för mer 

information. 

Jag hoppas på att få ta del av dina värdefulla erfarenheter och kunskaper inom ämnet! 

Tack på förhand! 

/ Mona Kero Norberg 
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